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Konwent samorządowców 
został zorganizowany w Brodnicy 
przez poseł Iwonę Michałek oraz 
radnego Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Marka 
Hildebrandta. Na spotkaniu tym 
poruszano wiele tematów ogólno-
krajowych, ale także dotyczących 
samorządów. 

– Porozumienie stawia na 
samorządy i ich rozwój – mówił 
podczas konwentu wicepremier 
Jarosław Gowin. – Własnie dlatego 
taką nadaliśmy nazwę. Porozumie-
nie jest po to, by łaczyć. My jeste-
śmy częścią Zjednoczonej Prawicy. 
Podobnie jak Prawo i Sprawiedli-
wość, jak Solidarna Polska wierzy-
my, że w sprawach wartości należy 
być wiernym przekonaniom, które 
wpoili nam jako dziedzictwo nasi 
przodkowie. Żebyśmy trzymali się 
takich wartości jak rodzina, wiara 
i patriotyzm. Zbliżają się wybory 
samorządowe. Na szczeblu sej-

mików wojewódzkich obóz Zjed-
noczonej Prawicy pójdzie razem, 
także razem idziemy w najważ-
niejszych polskich miastach. Na 
niższych szczeblach tzn. w małych 
samorządach, decyzje kogo wysta-
wiać z naszej listy będą należały do 
lokalnych struktur. Jesteśmy takim 
ugrupowaniem, które wierzy w siłę 
kompromisu. Nieprzypadkowo na-
zwaliśmy się Porozumienie. Wie-
rzymy, że warto ze sobą rozmawiać, 
by starać się przezwyciężać podzia-
ły, bo podziały między Polakami są 
zbyt częste. Przypominamy dwa 
zwalczające się plemiona, a nie je-
den zjednoczony naród. W samo-
rządach ważne jest porozumienie, 
dla szkolnictwa, opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców.

W konwencie wzięli udział 
samorządowcy z regionu, w tym 
wójtowie, burmistrzowie i radni. 
Nie brakowało też innych sympaty-
ków Porozumienia, którzy chętnie 

rozmawiali o roli małych ojczyzn. 
Oprócz wicepremiera Gowina, głos 
zabierali także: wiceprzewodni-
czący toruńskiego okręgu Porozu-
mienia Wojciech Kwiatkowski, wi-
ceprzewodniczący sejmiku Adam 
Banaszak oraz poseł Iwona Micha-
łek, która poparła kandydaturę Je-
rzego Cieszyńskiego na burmistrza 
Golubia-Dobrzynia.

– Porozumienie popiera pro-
gram Jerzego Cieszyńskiego, ponie-
waż jest on szansą dla Golubia-Do-
brzynia na rozwój miasta – mówi 
posłanka Iwona Michałek. – To 
ważne, by w końcu rządy objął li-
der, dla którego dobro mieszkań-
ców jest najważniejsze.

W kuluarach lokalni samorzą-
dowcy mieli okazję wymienić się 
poglądami z urzędującym wicepre-
mierem, co z pewnością zaowocuje 
w przyszłości. 

Tekst i fot.
(nał)

Po wspólnej inicjatywie sa-
morządowców województwa, po-
wiatu oraz gmin udało się zdobyć 
pieniądze najpierw na opracowa-
nie dokumentacji modernizacji 
szosy kowalewskiej, a następnie 
na jej budowę. Ogłoszono prze-
targ, który przyniósł niesatysfak-
cjonujące rezultaty. Wprawdzie 
do przetargu stanęło pięć firm, 
ale każda z nich zaoferowała bar-
dzo kosztowne oferty. 8 lutego 
Zarząd Dróg Wojewódzkich unie-
ważnił postępowanie przetargo-
we. Powód był prozaiczny – dro-
gowcy przewidzieli na wykonanie 
prac wiele mniej pieniędzy niż 
zażyczyły sobie firmy. 

– Zdecydowaliśmy się po-

wtórzyć niezwłocznie postępo-
wanie przetargowe. Zależy nam 
na rozpoczęciu tego zadania, ale 
po pierwszym przetargu uznali-
śmy, że stawki oferowane przez 
zainteresowane podmioty są zbyt 
wysokie. W nowym ogłoszeniu 
wprowadziliśmy kilka zmian, któ-
re mogą skłonić do złożenia ofert 
przez większą liczbę podmiotów 
– mówi Michał Sitarek z ZDW 
w Bydgoszczy.

Pierwszy przetarg ogłoszo-
no 29 grudnia, a unieważniono 8 
lutego. Modernizacja może więc 
opóźnić się właśnie o około mie-
siąc – dwa. 

(pw)
fot. archiwum

Powiat

„Kowalewska” zbyt 
droga i do poprawki
Stało się to, czego można było się domyślać. Remont 
„drogi kowalewskiej” przesunie się na skutek zbyt wy-
sokich, w stosunku do budżetu drogowego, stawek 
podyktowanych przez firmy startujące w przetargu.
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Z premierem o regionie
REGION  W poniedziałek 19 lutego samorządowcy z naszego 
powiatu spotkali się z wicepremierem i prezesem Porozumie-
nia Jarosławem Gowinem. Dyskutowali na temat przyszłości 
Golubia-Dobrzynia i rozwoju regionu
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Golub-Dobrzyń
Karetka z lekarzem zostaje
Na skutek zmiany przepisów w wie-
lu powiatach do pacjentów już jeż-
dżą karetki bez lekarzy. W golub-
skim przynajmniej do czerwca taka 
sytuacja nie grozi. Potem wszystko 
zależy od nowego kontraktu
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Rak jelita grubego to jeden 
z najczęściej występujących nowo-
tworów złośliwych. Należy do tak 
zwanych chorób cywilizacyjnych 
– sprzyjają mu siedzący tryb życia, 
wysoko przetworzona żywność, 
używki. Rozwija się przez kilkana-
ście lat, długo nie dając uchwytnych 
objawów. Ryzyko zachorowania ro-
śnie z wiekiem, dlatego osobom po 
50. roku życia zaleca się regularne 
badania profilaktyczne.

– Zróbmy to dla siebie i swoich 
bliskich. Ten program uratuje życie 
wielu ludziom – zaprasza marsza-
łek Piotr Całbecki.

Z bezpłatnych przesiewowych 
badań kolonoskopowych mogą 
skorzystać osoby z grup podwyż-
szonego ryzyka zachorowania na 
raka jelita grubego – w wieku 50-

65 lat, a także młodsze, w których 
rodzinach stwierdzono wcześniej 
tego rodzaju schorzenia. Stosownie 
do wskazań medycznych, niektóre 
z tych badań zostaną przeprowa-
dzone w znieczuleniu ogólnym. 
W razie potrzeby podczas kolono-
skopii zostanie wykonana niewiel-
ka interwencja chirurgiczna (po-
lipektomia - usuwanie niedużych 
niezłośliwych zmian) lub pobrane 
zostaną wycinki tkanek do badania 
histopatologicznego.

Badanie można wykonać m.in. 
w szpitalu powiatowym w Golubiu-
Dobrzyniu oraz w: Świeciu, Toruniu, 
Bydgoszczy i Włocławku. O szcze-
gółach informuje marszałkowska 
infolinia pod numerem telefonu 56 
652 18 73.

(ToB)
Spółdzielnia stanowi pod-

miot ekonomii społecznej, której 
założycielami są osoby prawne: 
gmina Zbójno i stowarzyszenie 
„Czas dla Zbójna”.  

– Dzięki spółdzielni pięć 
osób z terenu gminy Zbójno 
znalazło zatrudnienie w ramach 
umowy o pracę – podkreśla Ka-
tarzyna Kukielska, wójt gminy 
Zbójno. – Ponadto dwie osoby 
podjęły współpracę z podmio-
tem w ramach umowy zlecenia. 
Spółdzielnia socjalna stanowi 

praktyczny przykład łączenia 
troski o rozwiązywanie proble-
mów społecznych z optymalizo-
waniem wydatków z funduszu 
gminy. Spółdzielnia bowiem od 
22 stycznia 2018 roku realizu-
je gminny program dożywiania 
dzieci szkolnych. 

Historię powstania organi-
zacji przybliżyła Estera Rutkow-
ska,  członkini grupy inicjatywnej 
biorąca udział w projekcie oraz 
członkini zarządu. Stworzenie 
podmiotu było możliwe dzięki 

skorzystaniu z dofinansowania 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Spółdzielnia Socjalna „Zbó-
jeński Kredens” oferuje usługi 
cateringowe dla klientów in-
dywidualnych, firm i instytucji 
oraz usługi animacji imprez dla 
dzieci i młodzieży. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronie: 
https://zbojenskikredens.blog-
spot.com .

(szyw)
fot. nadesłane
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Bezpłatna kolonoskopia
Ruszył wojewódzki program profilaktyki i wczesnego 
wykrywania nowotworów jelita grubego, z bezpłat-
nymi badaniami kolonoskopowymi. Można je wyko-
nać także w golubskim szpitalu. 

Gmina Zbójno

Spółdzielnia już działa
W miniony piątek w Zbójnie odbyło się uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej 
„Zbójeński Kredens”, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokal-
nych, organizacji pozarządowych, lokalnych firm i instytucji oraz osoby indywi-
dualne.

Golub-Dobrzyń

karetka z lekarzem zostaje
GOLUB-DOBRZYŃ  Na skutek zmiany przepisów w wielu powiatach do pacjentów już jeżdżą karetki bez 
lekarzy. W golubskim przynajmniej do czerwca taka sytuacja nie grozi. Potem wszystko zależy od nowego 
kontraktu
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Trwa wprowadzanie zmian 
w systemie ratownictwa medycz-
nego. Wymagania, które musi 
spełniać personel dyżurujący 
w karetkach pogotowia określa 
ustawa o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym już z 2006 
r. Wejście w życie przepisów tej 
ustawy kilkakrotnie przekładano 
ze względu na prawdopodobień-
stwo braku lekarzy w karetkach. 
Nowe przepisy zaczęły obowią-
zywać od stycznia i problem ten 
jednak zaistniał. O co chodzi?

– W karetkach tzw. „S” czyli 
specjalistycznych ambulansach 
jeździć mogą lekarze m.in. chi-
rurdzy, ortopedzi, anestezjolo-

dzy, pediatrzy 
czy interniści 
lub innych spe-
cjalności, jeśli 
mieli przepra-
cowane ponad 
3 tys. godzin na 
oddziale ratun-
kowym – mówi 

prezes szpitala w Golubiu-Do-
brzyniu Michał Kamiński. – Nowa 
ustawa wymusza na lekarzach 
bez specjalizacji rozpoczęcie 
specjalizacji ratunkowej. Leka-
rze jednak nie chcą się specjali-
zować z medycyny ratunkowej. 
Dla szpitala oznacza to, że jeśli 
nie ma wypełnionego grafiku to 
łamie umowę z funduszem. Dla-
tego szpitale rezygnują z tzw. „eS
-ki” z lekarzem.

W skali naszego woje-
wództwa już widać te zmiany. 
W związku z aktualizacją „Woje-
wódzkiego planu działania syste-
mu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego dla województwa 

kujawsko-pomorskiego” z dnia 
29 grudnia 2017 r., z dniem 1 lu-
tego 2018 roku 11 zespołów spe-
cjalistycznych „S” w naszym 
województwie ulega przekwalifi-
kowaniu na zespoły podstawowe 
ratownictwa medycznego „P”. Są 
to zespoły w: Brodnicy, Rypinie, 
Lipnie, Wąbrzeźnie, Włocławku, 
Bydgoszczy, Toruniu, Nowym 
nad Wisłą, Radziejowie Kujaw-
skim, Aleksandrowie Kujawskim, 
Tucholi. W kolejnych termi-
nach likwidacja nastąpi także 
w Chełmży i innych rejonach 
operacyjnych Bydgoszczy i Toru-
nia. Czy te zmiany są na pewno 
dobre?

– System ratownictwa w Eu-
ropie i w Polsce idzie w takim 
kierunku, aby na karetce pod-
trzymać życie – mówi dyrektor 
wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Kujaw-
sko-Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Jakub Wawrzyniak. 
– Najważniejsze jest podtrzyma-

nie funkcji życiowych, zaopatrze-
nie i dowiezienie na SOR, gdzie 
lekarz o specjalności medycyny 
ratunkowej ma instrumenty do 
tego, żeby po prostu to życie 
uratować. Jeżeli jest stereotyp 
myślowy, że ratownik może jed-
ną trzecią czy połowę tego co 
lekarz, to nie jest tak. Ratownik 
jest uprawniony do wykonania 
ponad 95 proc. tych czynności do 
których uprawniony jest lekarz.

Zamiana karetek typu „S” 
z lekarzem na karetki typu „P” 
bez lekarza to dla państwa tań-
sze rozwiązanie. Ale prawdzi-
wym powodem może być to, że 
zaczyna też brakować lekarzy do 
pełnienia dyżurów w karetkach. 
Co to oznacza dla pacjentów? Czy 
jest faktycznie tak jak zapewnia 
Jakub Wawrzyniak? Nie do koń-
ca. Ratownik bez specjalizacji nie 
może podać choremu samodziel-
nie wielu leków, ma prawo uży-
wać ich tylko 47. Ratownik nie 
może wykonywać wielu czynno-

ści zarezerwowanych dla lekarzy, 
jak choćby intubować pacjenta 
u którego nie stwierdzono za-
trzymania krążenia. Nie może też 
wystawiać recepty co może być 
kłopotliwe przy wezwaniu do go-
rączkującego mocno dziecka. Ro-
dzice i tak będą musieli udać się 
z maluchem do lekarza. Ratow-
nik nie może też wystawić aktu 
zgonu. W zamyśle tej nowelizacji 
ratowników medycznych lekarz 
będzie dojeżdżał w sytuacjach 
kryzysowych. Zadaniem ratowni-
ków będzie podtrzymanie funkcji 
życiowych i dowiezienia pacjenta 
do szpitala. Czy to czeka nas też 
w naszym powiecie?

– Karetka typu „S” czyli z le-
karzem w golubsko-dobrzyńskim 
szpitalu na razie zostaje – mówi 
Michał Kamiński. – Mamy zakon-
traktowany zespół z lekarzem do 
czerwca, potem będziemy starali 
się o przedłużenie kontraktu.

(nał)
fot. archiwum
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 Podczas poniedziałkowego 
kongresu samorządowego Jerzy 
Cieszyński miał okazję do wymia-
ny zdań i spostrzeżeń, odnośnie 
naszego powiatu, z wicepremie-
rem Jarosławem Gowinem. 

– Spotkanie było bardzo kon-
struktywne i owocne – mówi Cie-
szyński. – Wicepremier uznał za 
konieczny do zrealizowania mój 
projekt rozwoju miasta Golubia-
Dobrzynia i wyraził nadzieję, że 
spotka się on ze zrozumieniem 
społecznym. Zapewniłem Jaro-
sława Gowina, że wspólnie z ko-
legami stworzymy miasto po-

wiatowe, którego energia będzie 
emanować na cały powiat. Poseł 
Iwona Michałek zadeklarowała, że 
na każdym etapie przygotowania 
do wyborów samorządowych, jak 
i zarządzania naszym miastem 
będzie mnie wspierała i lobbo-
wała w instytucjach rządowych 
za realizacją priorytetowych 
projektów. Dla mnie spotkanie 
z wicepremierem Jarosławem 
Gowinem jest satysfakcjonujące, 
dzięki temu spotkaniu mam dość 
wiary w poszukiwanie nowych 
rozwiązań, które będą korzystne 
dla mieszkańców Golubia-Do-

brzynia. Gdy sprawowałem przez 
kilkanaście lat funkcję wójta, ni-
gdy nie zauważyłem tak żywego 
zainteresowania Polską powiato-
wą. Przez kilkanaście lat była ona 
zakładnikiem niemocy, bezruchu 
i braku kreatywności ze strony 
poprzedniej koalicji rządzącej, 
a zwłaszcza Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Jako kandydat 
Porozumienia zamierzam to 
zmienić. Polska powiatowa, mia-
sto powiatowe i jego mieszkańcy 
będą priorytetem.

Tekst i fot.
(nał)    

 Dzięki budżetowi obywatel-
skiemu mieszkańcy mogą zgła-
szać swoje pomysły na rozwój 
miasta, a następnie, w bezpośred-
nim głosowaniu, decydować na co 
pieniądze zostaną przeznaczone. 
Do tej pory BO nie był obowiązko-
wy, ale gminy chętnie korzystały 
z tej formy aktywizowania lokal-
nych społeczności. 31 stycznia 
weszła w życie nowelizacja ustaw 
samorządowych, która zakłada  
obowiązkowy budżet obywatelski 
w miastach na prawach powiatu, 
już od przyszłej kadencji. W Golu-
biu-Dobrzyniu budżet do tej pory 
nie został wprowadzony, choć ta-
kie były założenia. 

– Od początku kadencji ape-
luję o stworzenie budżetu obywa-
telskiego – mówi radny Szymon 
Wiśniewski. – To bardzo po-
trzebne, żeby dać szansę naszym 
mieszkańcom. Burmistrz na razie 

mówi o tej idei, ale niewiele się 
w tym temacie dzieje. Co prawda 
zabezpieczono 30 tys. zł, został 
stworzony regulamin, jednak do 
tej pory BO nie został wdrożony. 
Na wtorkowej komisji infrastruk-
tury zadałem pytanie o tę kwestię 
i pani wiceburmistrz zapewniała, 
że w ciągu najbliższych dni sto-
sowne dokumenty w tej sprawie 
zostaną przygotowane. Liczę, że 
faktycznie tak będzie. 

Lepiej z wdrożeniem pomysłu 
poradziły sobie sąsiednie miasta. 
Budżet obywatelski z powodze-
niem jest realizowany w Rypinie. 
Odbyły się już trzy edycje głoso-
wania. Dotychczas autorzy skła-
dali projekty w urzędzie lub za po-
średnictwem strony internetowej: 
www.rypin.budzet-obywatelski.
org. Później zgłoszone projekty 
przeszły weryfikację formalną 
i merytoryczną. Następnie, we 

wrześniu odbywało się głosowa-
nie, w którym brali udział upraw-
nieni mieszkańcy Rypina lub 
osoby uczące się w tym mieście. 
Można było poprzeć maksymalnie 
jeden projekt, głosując za pomocą 
internetu lub w punktach do gło-
sowania. Zwycięskie propozycje 
zostały wpisane automatycznie 
do budżetu miasta. W puli znala-
zło się 250 tys. zł.

Realizacji doczekały się ta-
kie inwestycje jak: „Schody Nowy 
Rynek”, „Podświetlana fontanna 
pierścień przy ul. Nowy Rynek”, 
„Active Park”, „Modernizacja oraz 
rozbudowa placów zabaw dla 
dzieci w rejonie budynków ul. 
Mławska 38A, B, C, D oraz Som-
mera 29 i 31” czy stworzenie te-
ledysków z zespołem Sorry Boys, 
promujących miasto i Dziecięco-
Młodzieżową Grupę Estradową. 
Na wykonanie wciąż czeka projekt 

„Strzelnica sportowa”.
– Cieszę się, że dzięki budże-

towi obywatelskiemu mieszkańcy 
mogą uczestniczyć w zarządzaniu 
częścią finansów miasta – mówi 
Paweł Grzybowski, burmistrz 
Rypina. – Kiedy w 2015 roku za-
kładaliśmy wprowadzenie budże-
tu, wzorem większych miast, li-
czyłem, że spotka się ze sporym 
zainteresowaniem. Ostatecznie 
to mieszkańcy najlepiej znają po-
trzeby Rypina, czego dowodem 
jest np. Active Park, schody pro-
wadzące do przedszkola czy fon-
tanna na Nowym Rynku. Patrząc 
z perspektywy czasu widzę, że był 
to doskonały pomysł. Idea budże-
tu zakłada aktywizację mieszkań-
ców, z każdym rokiem obserwuje-
my coraz większe zainteresowanie 
udziałem, czego dowodem są in-
nowacyjne pomysły oraz rosnąca 
frekwencja podczas głosowania. 
Ustawa o samorządzie gminnym 
nakłada na miasta na prawach 
powiatu przeznaczenie 0,5% wy-
datków budżetowych na realizacje 
projektów zgłoszonych w ramach 
budżetu obywatelskiego. W tym 
roku Gmina Miasta Rypin prze-
znaczy na ten cel ok. 340 tys. zł.

Ideę chwali także Leszek Kaw-
ski, burmistrz Wąbrzeźna. W tym 
mieście odbyły się już cztery edy-
cje BO. Głosowanie odbywało się 
poprzez „ankietę-głosowanie”, 
którą po wypełnieniu trzeba było 
złożyć osobiście w sekretariacie 
urzędu miasta lub przesłać pocz-
tą na adres urzędu. Wąbrzeźnia-
nie mogli wybrać spośród takich 
projektów jak: „Pływaj w „Przyja-
znych wodach” – zakup sprzętu 
sportowego do nauki i treningu 
pływania” (30 tys. zł), „Stop uciąż-
liwym owadom – wieże lęgowe 

dla jeżyków” (38 tys. zł), „Doposa-
żenie w sprzęt sportowy do upra-
wiania rugby” (8 tys. 250 zł) czy 
„Psilandia – wybieg dla psów (40 
tys. zł).

– Kiedy wprowadzałem w ży-
cie budżet obywatelski, miałem 
nadzieję, że będzie on pozytyw-
nie przyjęty. I nie pomyliłem się 
– mówi Kawski. – Wyodrębniając 
z budżetu miasta środki, którymi 
mogą dysponować mieszkańcy, 
przekazałem równocześnie pra-
wo do współdecydowania o na-
szym samorządzie. I cieszy mnie 
to, że nasi mieszkańcy z tego pra-
wa chętnie korzystają. Nie jest to 
jedyna zaleta budżetu obywatel-
skiego. Kolejną jest właśnie akty-
wizacja mieszkańców czy też or-
ganizacji pozarządowych. Poprzez 
aktywny udział w tym procesie 
mogą dostrzec własne potrzeby 
oraz zmienić sposób patrzenia na 
swoją rolę w naszej społeczności. 
Budżet obywatelski jest również 
znakomitym narzędziem do in-
tegracji społecznej. Przy tworze-
niu projektów i później przy ich 
realizacji skupiają się różne śro-
dowiska, które – jak obserwuję 
– wspaniale współpracują ze sobą 
i rozwijają się. Następnym pozy-
tywnym czynnikiem jest pozyski-
wanie informacji, ponieważ po-
przez składane projekty, poznaję 
bezpośrednie potrzeby mieszkań-
ców.

Miejmy nadzieję, że równie 
pozytywne skutki budżet oby-
watelski, już po wejściu w życie, 
przyniesie w Golubiu-Dobrzyniu. 
Z pewnością ciekawych pomy-
słów: infrastrukturalnych czy kul-
turalnych, nie brakuje. 

(ToB)
fot. archiwum

W sąsiednim Rypinie z budżetu obywatelskiego powstał m.in. plac zabaw dla dzieci

Golub-Dobrzyń

Cieszyński z poparciem premiera
Decyzja zapadła, Jerzy Cieszyński będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza Go-
lubia-Dobrzynia z ramienia Porozumienia. Ma poparcie wicepremiera Jarosława 
Gowina.

Budżet w rękach mieszkańców
GOLUB-DOBRZYŃ  31 stycznia weszły w życie zmiany w ustawach samorządowych, które wprowadzają 
m.in. obowiązkowy budżet obywatelski w miastach na prawach powiatu. Na czym polega ta idea? 
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Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Jakubkowo to mała wioska położona z dala od siedziby gminy w Radominie. Sołec-
twem od 2012 roku kieruje Sławomir Maciejewski

Jest to jego druga kadencja na 
fotelu sołtysa i jak podkreśla, nie 
jest to łatwa funkcja. W ostatnich 
wyborach miał konkurentkę, ale 
mimo to wygrał ze znaczną prze-
wagą. Wraz z rodziną prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 36 hektarów. Żona Anna dziel-
nie pomaga mu we wszystkich 
pracach, również tych związa-

nych z sołtysowaniem. Ma trójkę 
dzieci oraz jednego wnuka, który 
jest oczkiem w głowie dziadka. 

Sołectwo liczy tylko 66 miesz-
kańców. Są to w dużej mierze rol-
nicy. Praktycznie każde gospodar-
stwo jest wielopokoleniowe.

– Jakubkowo to małe so-
łectwo, więc pewnie i budżet 
nie jest duży?

– W tym roku po raz pierw-
szy sołectwo posiada swój bu-
dżet. Faktycznie, nie jest on za 
duży, bo wynosi tylko 10 tys. zł. 
Rada sołecka nie miała duże-
go manewru przy jego podziale. 
Potrzeby są ogromne, a środki 
małe. Kwotę 5,5 tys. zł przezna-
czyliśmy na utrzymanie dróg lo-
kalnych. Takich jezdni w naszym 
sołectwie jest siedem o długości 
około 4 kilometrów. W większości 
są to drogi lokalne, które w okre-
sie wiosennych roztopów nie są 
w dobrym stanie. Na niektórych 
z nich, w ubiegłym roku, została 
położna nawierzchnia asfaltowa. 
W tym roku ma być kładziony 
asfalt na pozostałym odcinku 
jednej z dróg.  Na zimowe od-
śnieżanie przeznaczyliśmy w tym 
roku 4 tys. zł. Czy to wystarczy, 
zobaczymy. Usługi równiarką to 
koszt 500 złotych. Oczywiście za-
bezpieczenie kwoty 500 złotych 
na opracowanie i sporządzenie 

wieńca dożynkowego również zo-
stało uwzględnione.

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

– Nasze sołectwo nie posia-
da własnej świetlicy. W przypad-
ku zebrania sołeckiego korzy-
stamy z gościnności gospodarzy 
świetlicy w pobliskich Łubkach. 
Brak takiego lokalu mocno ogra-
nicza działalność w sferze kul-
tury. Nie istnieje również Koło 
Gospodyń Wiejskich, chociaż na 
nasze panie można liczyć, gdy 
jest taka potrzeba. W ubiegłych 
latach chętni mieszkańcy brali 
udział we wspólnej wycieczce, 
z mieszkańcami Łubek, nad mo-
rze. Nasze panie również chętnie 
pomagają przy organizacji zabaw 
sylwestrowych organizowanych 
w szkole w Radominie, przygo-
towując różne wyroby. Bierzemy 
także udział w imprezach organi-
zowanych przez gminę Radomin. 

Zawsze sołectwo jest reprezen-
towane na dożynkach gminnych. 
Nasi mieszkańcy są w większości 
zapracowani, więc czasami trud-
no zaangażować ich w kolejne 
obowiązki. 

– Czy można mówić o do-
brej współpracy z władzami 
gminy? 

– Współpraca z gminą ukła-
da się pozytywnie. Do tej pory 
to właśnie samorząd w pełni od-
powiadał za stan naszych dróg. 
Gmina dokonywała i dokonu-
je zakupów kruszywa na nasze 
drogi. Pomaga w odśnieżaniu 
tych tras, utrzymaniu ich w sta-
nie przejezdności. Kładzione 
nawierzchnie asfaltowe to wy-
datek również są ze środków 
gminnych. Więc myślę, że pomoc 
udzielana dla naszego sołectwa 
jest na dobrym poziomie.

Tekst i fot.
(Maw)

Sołectwem kieruje Sławomir Maciejewski

Golub-Dobrzyń

Pożegnanie w policji
W środę 14 lutego, po 31 latach pracy, na emeryturę odszedł mł. insp. Ire-
neusz Piszczatowski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Golu-
biu-Dobrzyniu. 

Podczas uroczystego po-
żegnania Piszczatowskiemu, za 
długoletnią służbę, podziękował 
Komendant Powiatowy Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu insp. Da-
riusz Borowiec. 

Od 1991 roku mł. insp. Irene-
usz Piszczatowski pracował w KPP 
w Wąbrzeźnie, a od 15 lat pełnił 
służbę w Golubiu-Dobrzyniu. 

– Pracując na stanowiskach 
wykonawczych, w pionie krymi-
nalnym,  zajmował się prowadze-
niem najpoważniejszych spraw 
dotyczących przestępstw prze-
ciwko życiu i zdrowiu, gospodar-
czych oraz przestępstw narko-
tykowych – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP w Go-

lubiu-Dobrzyniu. – Następnie, 
jako naczelnik wydziału kryminal-
nego, inspirował w podległej jed-
nostce działania procesowo-wy-
krywcze. Przez wszystkie te lata 
mł. insp. Ireneusz Piszczatowski 
dał się poznać, jako wzorowy i za-
angażowany w służbę funkcjona-
riusz, profesjonalnie wykonujący 
powierzone mu zadania.

W maju 2012 roku Piszcza-
towski został powołany na sta-
nowisko I Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Golubiu-
Dobrzyniu. Rok później, posta-
nowieniem prezydenta, otrzymał 
Srebrny Medal za długoletnią 
służbę. W 2016 roku został odzna-
czony Srebrną Odznaką Zasłużo-

ny Policjant.
– Wszyscy policjanci i pra-

cownicy cywilni z nieukrywanym 
wzruszeniem dziękują panu ko-
mendantowi za wspólną służbę 
– dodaje asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska. – Z okazji pożegnania 
składamy wyrazy uznania za za-
angażowanie, wysiłek i poświęce-
nie w wykonywaniu obowiązków 
oraz pokonywaniu wszelkich tru-
dów. Jednocześnie składamy naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia, spełnienia najskryt-
szych marzeń oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym. 

(ToB)
Fot. KPP Golub-Dobrzyń

Oscary dla OSP
Każda jednostka straży ma szansę na strażackiego 
Oscara, czyli nagrodę Floriana 2018. Wystarczy do 
28 lutego zgłosić działania swoich ochotników. 

Region

Trwa druga edycja ogólno-
polskiego konkursu na Najlepsze 
Inicjatywy dla Społeczności Lokal-
nych z udziałem OSP i Samorzą-
dów Floriany 2018, organizowa-
nego przez Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Marszałek Piotr Całbecki 
objął konkurs honorowym patro-
natem.

– Ochotnicze Straże Pożar-
ne, poza działalnością typowo 
ratowniczą, podejmują mnóstwo 
społecznych inicjatyw, niemal we 
wszystkich dziedzinach życia swo-
ich lokalnych społeczności – mówi 
Nina Mirgos-Kilanowska, rzecznik 
prasowy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. – Celem tego konkursu 
jest inspirowanie, prezentowanie 
oraz nagradzanie działań OSP na 
rzecz: szeroko pojętego bezpie-
czeństwa, edukacji w dziedzinie 
niesienia pomocy i eliminowa-
nia zagrożeń, podnoszenia jako-
ści życia mieszkańców, integracji 
i przeciwdziałania wykluczeniu, 
wspierania rozwoju i aktywizacji 
lokalnych środowisk.

W konkursie nagradzane są 
projekty w dwóch grupach: reali-
zowane przez Ochotnicze Straże 
Pożarne samodzielnie oraz wspól-
nie z partnerami (samorządami, 
organizacjami pozarządowymi, lo-

kalnymi instytucjami, pracodaw-
cami oraz innymi podmiotami). 
Sam konkurs ma dwanaście kate-
gorii konkursowych, od poprawy 
bezpieczeństwa lokalnej społecz-
ności, kultywowanie tradycji, roz-
wój turystyki, ochronę środowi-
ska, edukację po aktywizowanie 
seniorów, czy dbanie o estetykę 
przestrzeni publicznej. Spośród 
nadesłanych inicjatyw kapituła 
konkursu wskaże nominowanych 
do nagrody Floriana (strażackiego 
Oscara), a podczas gali wręczenia 
statuetek ogłosi zwycięzców. 

– Wśród laureatów ubiegło-
rocznej edycji konkursu znaleźli 
się druhowie z OSP w Górkach 
Zagajnych (gmina Kcynia), którzy 
zajęli pierwsze miejsce w kategorii 
„Aktywizowanie seniorów i współ-
praca pokoleń”. Strażacy z Górek 
zostali nagrodzeni za realizację 
partnerskiego projektu „Mało 
nas do pieczenia chleba” – doda-
je rzecznik. – Wówczas nagrodę, 
agregat prądotwórczy, ufundował 
samorząd województwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 28 lutego 2018 roku (liczy 
się data stempla pocztowego). Re-
gulamin konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.flo-
riany.pl

(nał)
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– Komenda Powiatowa Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu przypomi-
na, że przed wyjazdem autokaru 
w trasę istnieje możliwość zgło-
szenia przez organizatorów lub 
inne osoby zainteresowane bio-
rące udział w wyjeździe, miejsca 
i czasu wyjazdu autokaru, w celu 
przeprowadzenia przez policjan-
tów kontroli stanu technicznego 
autokaru. Zgłaszający liczyć mogą 
na kompleksową kontrolę jakiej 
poddany zostanie zarówno auto-
kar, jak i jego kierowca – tłuma-
czy asp. sztab. Małgorzata Lipiń-

ska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu.
Zgłoszenia dotyczące kon-

troli autokaru należy kierować 
dzwoniąc pod numer tel. 112/997, 
co najmniej z jednodniowym wy-
przedzeniem, aby policjanci mogli 
dotrzeć do każdego zgłaszającego 
zgodnie z wyznaczonym termi-
nem wyjazdu. Wniosek o przepro-
wadzenie kontroli można znaleźć 
na stronie: www.golub-dobrzyn.
kujawsko-pomorska.policja.gov.
pl.

(ToB)
fot. KPP

W środę 7 lutego burmistrz 
Golubia-Dobrzynia Mariusz 
Piątkowski spotkał się z wój-
tem gminy Radomin Piotrem 
Wolskim, aby zapoznać się 
z działalnością Samorządowego 
Zakładu Budżetowego, który ist-
nieje w Radominie od 2011 roku. 
Przedmiotem działalności SZB 
w Radominie jest bieżące utrzy-
manie dróg gminnych, chod-
ników w tym także w okresie 
zimowym, utrzymania zieleni 
gminnej, świadczenie usług dla 
mieszkańców i podmiotów go-
spodarczych na terenie gminy. 
Do realizacji tych zadań zaku-
piono własne sprzęty, zagospo-
darowano tzw. bazę i zatrud-
niono etatowych pracowników. 
Włodarze dyskutowali na temat 
usług komunalnych, a właściwie 
to burmistrz Mariusz Piątkowski 
radził się wójta Wolskiego, szu-
kając alternatywy rozwiązania 

problemów miejskich związa-
nych z odśnieżaniem, utrzyma-
niem dróg czy zieleni.

– Funkcjonowanie zakładu 
jest najskuteczniejszym rozwią-
zaniem, który pozwala uspraw-
nić pracę całego samorządu – 
mówi Piotr Wolski.

Na stronie urzędu miasta 
po spotkaniu zamieszczono ko-
munikat w którym czytamy, że 

burmistrz podobne mechanizmy 
chce wprowadzić w Golubiu-Do-
brzyniu, czego podstawą ma być 
powołany w obecnej kadencji 
Wydział Utrzymania Dróg i Czy-
stości.

(nał)
fot. UM

KOMENTARZ
W ostatnim czasie na łamach naszej gazety pisaliśmy wielokrotnie o tym, że odśnieżanie miasta jest naganne. Miesz-
kańcy skarżą się też na utrzymanie czystości na ulicach Golubia-Dobrzynia, a także zieleni miejskiej. Do tego dochodzą 
wątpliwości radnych co do zasadności utrzymania generującego koszty Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości w naszym 
mieście. Wszystkie te tematy okraszane są „aferą donosową” z udziałem kierownika tego wydziału. W końcu w jednym 
z wywiadów z radną nasze miasto zostaje określone miastem bez lidera. No i mamy potwierdzenie. Burmistrz liderem z 
pewnością nie jest. To nie on rozdaje karty, to nie on wprowaza innowacyjne działania i rozwiązania z których korzystać 
mogłyby ościenne samorządy. On niczym bezradny rządzący udaje się po poradę na wieś  – nie obrażając tu w niczym 
wójta Piotra Wolskiego, bo nie to jest moim zamiarem. Czy zatem z tego można wysnuć wniosek, że w zarządaniu Golu-
biem-Dobrzyniem jest aż tak źle, że w gminach sobie radzą lepiej? Można. Ale to chyba coś tu nie gra, bo to Golub-Dobrzyń 
powinien być wzorem i centrum powiatu, a zarządzanie miastem powiatowym powinno być przykładem i motywacją dla 
przyległych samorządów. Nie na odwrót.

Celina Nałęcz

Po spotkaniu w Radominie burmistrz zrobił sobie pamiątkową fotografię na tle sprzętu, którego w mieście brakuje

Sprawdzają autokary
W związku z trwającymi feriami zimowymi policjanci 
prowadzą kontrole stanu technicznego autokarów. 

PowiatPo poradę do wójta
GOLUB-DOBRZYŃ  Burmistrz Golubia-Dobrzynia udał się do 
wójta gminy Radomin po poradę, jak odśnieżać i utrzymywać 
drogi czy zieleń miejską. Poradę taką uzyskał, ale czy wprowa-
dzi ją w życie?

REKLAMA W CGD

608 688 587
ZADZWOŃ

R E K L A M A

R E K L A M A
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Wycieczka była nagrodą. 
Wzięli w niej udział uczniowie, 
którzy wyróżnili się w zbiórce 
surowców wtórnych w Lisewie 
i Wrockach. Wyjazd, mimo zimo-
wych warunków, był bardzo cie-
kawy, ponieważ połączony z zaję-

ciami praktycznymi.
Najpierw w czasie prezen-

tacji multimedialnej połączonej 
z pogadanką uczestnicy zajęć 
dowiedzieli się jakie ślady i tropy 
zostawiają mieszkające w lesie 
zwierzęta. W części terenowej 
zajęć uczestnicy samodzielnie 
poszukiwali w lesie znaków – 
tropów i śladów pozostawionych 
przez zwierzęta zamieszkujące 
lasy Barbarki. Na koniec czekał 
ich jeszcze posiłek przy ognisku 
oraz warsztaty plastyczne. Wyko-
nywali breloki z filcu.

(pw) 
fot. nadesłane

Od listopada zeszłego roku 
do końca stycznia została zorga-
nizowana akcja w placówce, któ-
ra polegała na zbieraniu groszo-
wych monet. 

– Celem akcji „Góra Grosza” 
jest zebranie funduszy na po-
moc dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną, w tym 
na tworzenie takich programów, 

które pozwolą dzieciom wrócić 
do domu bądź tworzenia takich 
miejsc, które będą w miarę swo-
ich możliwości zbliżone do domu 
rodzinnego i pozwolą im spokoj-
nie dorastać – wyjaśnia Bożena 
Piotrowska z SOSW w Wielgiem. 
– Wychowankowie placówki nie 
pozostali obojętni na losy innych 
i chętnie przynosili monety. 
Ważne w tej akcji jest to, że dzie-
ci i młodzież uświadamiają sobie, 
iż najdrobniejsze monety zebra-
ne w dużej ilości mogą stworzyć 
ogromny fundusz, dzięki które-
mu zostanie udzielona pomoc 
bardzo wielu koleżankom i kole-
gom, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji życiowej.

Pieniądze (kilkadziesiąt zło-
tych) zostaną przekazane za po-
średnictwem Poczty Polskiej do 
organizatora zbiórki Towarzy-
stwa Nasz Dom. Nad przebie-
giem zbiórki i liczeniem monet 
czuwali – Janina Jasińska, Bo-
żena Piotrowska, Anna Ostasiuk 
oraz samorząd uczniowski.

(szyw)
fot. SOSW

Od 12 lutego młodzież ma 
wolne od zajęć szkolnych. Przez 
dwa tygodnie uczniowie mogą 
naładować akumulatory przed 
okresem dalszej intensywnej na-
uki. Nie wszyscy wyjeżdżają na 
narty czy na inny zorganizowany 
wypoczynek. Przejrzeliśmy ofer-
tą kulturalna naszych placówek, 
które odpowiadają na co dzień za 
pracę z młodzieżą. 

O tym, jaką ofertę przygo-
tował Dom Kultury rozmawiamy 
z dyrektorem Arturem Niklewi-
czem. 

– Mamy bardzo bogata ofertę 
– podkreśla dyrektor DK. – Prak-
tycznie codziennie prowadzimy 
zajęcia świetlicowe dla najmłod-
szych. Odbywają się również 
ćwiczenia taneczne, w których 
uczestniczą nie tylko najmłod-
si, ale również starsza młodzież. 
W okresie ferii przeprowadzi-

liśmy warsztaty walentynko-
we. Można było się nauczyć, jak 
stworzyć „walentynkę”. W trakcie 
pobytu u nas dzieci mogły rów-
nież uczestniczyć w seansach 
filmowych kina objazdowego 
„Ferment” oraz w warsztatach 
plastycznych. Dla chętnych zor-
ganizowaliśmy wyjazdy do Kar-
bówka i Szafarni. Dzieci biorące 
udział w zajęcia mają zapewnio-
ne drugie śniadanie. W najbliższy 
czwartek (godzina 17.00) zapra-
szam wszystkich do magicznego 
świata zespołu „Apollino”. Będą 
wspaniałe zabawy, konkursy We-
sołej Wróżki. 

Również inne instytucje, 
odpowiedzialne za szeroka po-
jętą kulturę, organizuje czas naj-
młodszym. Szkoła Podstawowa 
nr 1 prowadzi zajęcia sportowo-
rekreacyjne, zabawy stolikowe 
czy też warsztaty orgiami. Chętni 

mogli zapoznać się z podstawami 
programowania komputerowego, 
poćwiczyć udzielanie pierwszej 
pomocy na „fantomie” i wziąć 
udział w zabawach językowych.

Ośrodek sportu i rekreacji 
był natomiast organizatorem 
wszelkiego rodzaju turniejów 
w piłce nożnej, siatkowej czy też 
turniejów szachowych. Nie za-
brakło rajdów po lesie, połączo-
nych z ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek. 

Ofertę przygotowała rów-
nież biblioteka miejska, która 
zaprasza milusińskich na bajki 
filmowe, kreatywne zajęcia pla-
styczno-techniczne. Dzieci mogły 
się również wybrać na wycieczkę 
do Zamku Golubskiego, gdzie po-
znały jego legendy i księżniczkę 
Annę.

(Maw)
fot. DK

Wycieczka za 
zaangażowanie
Pomimo ferii, w wielu szkołach zorganizowano 
ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczniowie ze 
szkół podstawowych w Lisewie i Wrockach wybrali 
się na wycieczkę na toruńską Barbarkę.

Gmina Zbójno

Góra grosza
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Wielgiem po raz drugi przystąpili 
do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowa-
nej przez Towarzystwo  Nasz Dom. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Minął pierwszy tydzień ferii
GOLUB-DOBRZYŃ  Druga połowa lutego to dla młodych mieszkańców czas ferii zimowych. Golubskie 
instytucje udowodniły, że można je spędzić ciekawie
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– Golubsko-dobrzyńscy po-
licjanci przeprowadzili kolejne 
działania pod nazwą „Trzeźwy 
kierujący” – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP w Go-
lubiu-Dobrzyniu. – Policjanci 

ruchu drogowego i prewencji, 
wyposażeni w przenośne urzą-
dzenia do badania stanu trzeź-
wości, już od wczesnych godzin 
rannych objęli swoje poste-
runki na drogach w wybranych 

miejscach powiatu. W trakcie 
dwudniowych działań mundu-
rowi skontrolowali prawie 1300 
kierowców, w wyniku czego na 
drodze publicznej w Kowalewie 
Pomorskim, gminie Ciechocin 
i gminie Radomin udaremnili 
dalszą jazdę trzem nietrzeźwym 
kierującym.

Funkcjonariusze informują, 
że podobne działania, mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu, poprzez eli-
minowanie z dróg powiatu  osób 
siadających za kierownicę ,,na 
podwójnym gazie”, będą konty-
nuowane.

oprac. (ToB)
fot. KPP

Powiat

Kontrolowali trzeźwość
W ostatnich dniach policjanci skontrolowali prawie 1,3 tys. pojazdów na terenie 
naszego powiatu. Trzech kierowców jechało na „podwójnym gazie”. 

Historia zaklęta w militariach
REGION  Kilka dni temu w Wąbrzeskim Dom Kultury została otwarta wystawa  pt. „Militaria I Rzeczy-
pospolitej”. Jej współtwórcami są m.in. członkowie Golubsko-Toruńskiego Bractwa Rycerskiego (Andrzej 
Stasiński, Marek Małolepski i ks. Paweł Dąbrowski). Ekspozycja potrwa do 3 marca

Eksponaty ze swojej kolekcji 
prezentują również członkowie 
Bractwa Rycerskiego Komturii 
Radzyńskiej (Mieczysław Łata) 
oraz wąbrzeźnianin Jerzy Skrzy-
niecki. Dzięki ich historyczno-ko-
lekcjonerskiej pasji mamy okazję 
oglądać m.in. miecze, buzdygany, 
broń czarnoprochową, sztylety, 
tarcze rycerskie, zbroje oraz cho-
rągwie. 

Wystrzał z piszczeli w wyko-
naniu Mieczysława Łaty hucznie 
oznajmił otwarcie wystawy. 

– Skąd nazwa tej broni? Pisz-
czel po prostu dlatego, że osadzo-
na jest na długim drzewcu, daleko 
od uszu i dlatego jest łaskawsza 
dla słuchu strzelającego – wyja-
śnił Mieczysław Łata. 

Natomiast prezentacji auto-
rów wystawy dokonała dyrektor 
WDK Gizela Pijar. 

– Galeria Wąbrzeskiego Domu 
Kultury na co dzień wygląda nieco 
inaczej niż obecnie. Dzisiaj przy-

brała wyjątkowy wygląd dzięki 
naszym pasjonatom, którzy po-
chodzą z Ziemi Wąbrzeskiej, Ziemi 
Radzyńskiej, jak również z Ziemi 
Golubsko-Toruńskiej. Ta wystawa 
to dzieło kilku osób od lat za-
angażowanych w ruch rycerski, 
pasjonatów replik dawnej broni, 
które dzisiaj mamy okazję oglą-
dać. i Dzięki temu popularyzować 
historię – mówiła szefowa domu 
kultury. – Gdy próbowaliśmy po-
liczyć, ile eksponatów znajduje się 
na tej wystawie, to okazało się, że 
jest ich ok. 200. Imponująca ko-
lekcja, a to tylko niewielka część 
zbiorów, które posiadają autorzy 
ekspozycji – dodała.

Jednym z wystawców jest An-
drzej Stasiński herbu Drogomir. 

– To jeden z najstarszych 
polskich herbów, nadany w bi-
twie pod Płowcami – mówi An-
drzej Stasiński. 

Jak podkreślił, pasję histo-
ryczną zaszczepili w nim rodzice. 

Z ruchem rycerskim jest zwią-
zany od dwudziestu trzech lat 
i w swojej karierze „wypasował” 
dziewiętnastu rycerzy. 

– Skąd zamiłowanie do hi-
storii? Myślę, że to, co kiedyś zo-
stało przez ludzi zrobione, należy 
zachować jak najdłużej. Wiadomo 
jednak, że czas jest nieubłagany. 
To, co uda się nam uratować, to 
pozostawimy innym. Nasza pasja 
polega nie tylko na ubieraniu się 
w piękne stroje z epoki, ale także 
na kształtowaniu postaw i zachę-
caniu innych, szczególnie mło-
dych ludzi, do interesowania się 
własną historią. Choć nie jest to 
w XXI wieku łatwe – podkreśla. 

Andrzejowi Stasińskiemu 
w historycznych strojach towa-
rzyszyli także mieszkańcy Golu-
bia-Dobrzynia Mateusz Maliszew-
ski i Kamil Chojnacki, pasjonaci 
średniowiecza.

Tekst i fot. 
Krzysztof Zaniewski

(z lewej) Mateusz Maliszewski i Kamil Chojnacki „ukryci” za golubskim rycer-
zem; na zdjęciu także ks. Paweł Dąbrowski

Wśród gości byli również członkowie Golubsko-Toruńskiego 
Bractwa Rycerskiego Urszula i Ryszard Makowscy (pierwsi od lewej)

(od prawej) Mieczysław Łata, Gizela Pijar, Jerzy Skrzyniecki, Marek Małolepski, ks. Paweł Dąbrowski, Andrzej Stasiński

O G Ł O S Z E N I E

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Ekspert ZUS radzi 

W czwartek 22 lutego w godz. 10.00-12.00 w siedzibie 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lip-
nie (ul. Kościuszki 12) będzie można zapytać eksperta ZUS
-u o emeryturę lub rentę. Dzień później w siedzibie inspek-
toratu ZUS-u (ul. Mickiewicza 43) planowane jest bezpłatne 
szkolenie dla płatników składek i pracowników biur rachun-
kowych z zakresu elektronicznych zwolnień lekarskich. Bę-
dzie można dowiedzieć się jak wygląda obsługa e-ZLA, jak 
założyć pro� l na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i jak 
wydrukować zwolnienie. Początek o 9.00. 

Solarium od 18 lat  

W ubiegłym tygodniu weszła w życie ustawa o ochro-

nie zdrowia przed następstwami korzystania z sola-

rium. Zgodnie z nowym prawem, nieletni nie będą 

mogli korzystać z łóżek opalających, a w przypadku 

złamania przepisów, właściciel solarium zapłaci karę, 

nawet do 50 tys. zł. Ponadto w salonie będą musiały 

wisieć tablice z napisem: „Zakaz udostępniania so-

larium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia”. 

O nowe przepisy apelowały środowiska lekarskie, 

które zwracały uwagę na falę zachorowań na raka 

skóry, także u młodych pacjentów. 

Dozór elektroniczny na innych zasadach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o służbie więzien-
nej i ustawy Kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z pro-
pozycją, SW będzie mogła nie tylko obsługiwać, jak do 
tej pory, centralę monitorowania skazanych, ale również 
nadzorować w terenie wykonywanie kary w systemie do-
zoru elektronicznego. System zyska też nowocześniejsze 

urządzenia.

Tłumaczą nowe prawo 

Resort sprawiedliwości przygotował specjalną stronę internetową, w związku z wprowadze-niem nowelizacji ustawy o IPN, która wywo-łała liczne wątpliwości. Na stronie www.ger-mandeathcampsnotpolish.pl, można znaleźć szczegółowe informacje o ustawie oraz dział Q&A, za pomocą którego ministerstwo odpo-wiada na pytania. Witryna jest dostępna w ję-zyku polskim i angielskim, ale już są przygoto-wywane kolejne wersje językowe. 

Zajmą się walką z propagowaniem faszyzmu 

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji proponuje, by pre-
mier powołał międzyresortowy zespołu ds. przeciwdziałania propago-
waniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom 
inspirowanym nienawiścią. Celem działania takiej komórki miałoby być 
wypracowanie założeń zmian obowiązujących przepisów. W jej skład 
mieliby wejść m.in. przedstawiciele MSWiA, resortów: sprawiedliwości 
i kultury, policji, straży granicznej oraz organizacji pozarządowych, któ-
re zajmują się ochroną praw człowieka. 

Usługa „Mój Pojazd” już działa 

Resort cyfryzacji uruchomił, w ramach systemu 
CEPiK 2.0, bezpłatną usługę „Mój Pojazd”. Dzię-
ki niej właściciele otrzymali dostęp do informa-
cji na ten własnych pojazdów. Można sprawdzić 
m.in. kiedy kończy się ważność badania tech-
nicznego czy polisy OC. Aby dotrzeć do danych 
trzeba posiadać Pro� l Zaufany (eGO). Więcej na 
stronie: www.obywatel.gov.pl, w zakładce – „Kie-
rowcy i pojazdy”. 

Będzie wsparcie dla seniorów 

Ruszył wojewódzki pilotażowy program opieki senioralnej, który obejmu-
je 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym 
regionie. Trwa nabór podopiecznych, wolontariuszy oraz osób gotowych 
podjąć pracę jako opiekun zawodowy. Nabór prowadzi do 16 marca, za 
pomocą swojej strony internetowej, regionalny oddział PCK. Na tym sa-
mym portalu znajdują się też informacje dla zainteresowanych udziałem 
w programie kandydatów na wolontariuszy i opiekunów zawodowych. 
Dla nich w marcu zorganizowane zostaną szkolenia m. in. z pierwszej po-
mocy przedlekarskiej. Zakwali� kowani do udziału w programie opiekuno-
wie zawodowi przejdą stugodzinne szkolenie zakończone potwierdzeniem 
zdobytych kwali� kacji.
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Bioasekuracja 
od marca

PRAWO  28 lutego wchodzi w życie rozporządzenie związane 
z wprowadzeniem zasad bioasekuracji na terenie całego kraju

Decyzję o tak radykalnym 
kroku minister rolnictwa podjął 
13 lutego. Wprowadzenie restryk-
cji jest związane z poszerzającą 
się strefą występowania afrykań-
skiego pomoru świń w Polsce. 
Przepisy mają poprawić poziom 
bezpieczeństwa. 

Hodowców świń czekają 
nowe obowiązki. Są to:

– prowadzenie rejestru środ-
ków transportu do przewozu 
świń wjeżdżających na teren go-
spodarstwa oraz rejestru wejść 
osób do pomieszczeń, w których 
są utrzymywane świnie;

–  zabezpieczenie budynku, 
w którym są utrzymywane świ-
nie przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących oraz domowych;

– utrzymywanie świń w od-
rębnych, zamkniętych pomiesz-
czeniach, w których są utrzy-
mywane tylko świnie, mających 
oddzielne wejścia oraz niemają-
cych bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń, w któ-
rych są utrzymywane inne zwie-
rzęta kopytne;

– wykonywanie czynności 
związanych z obsługą świń wy-
łącznie przez osoby, które wyko-
nują te czynności tylko w danym 
gospodarstwie;

– stosowanie przez osoby 
wykonujące czynności związane 
z obsługą świń, przed rozpoczę-
ciem tych czynności, środków 
higieny niezbędnych do ogra-
niczenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń, 
w tym mycie i odkażanie rąk 
oraz oczyszczanie i odkażanie 
obuwia;

– bieżące oczyszczanie i od-
każanie narzędzi oraz sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi 
świń;

– używanie przez osoby 
wykonujące czynności związane 
z obsługą świń odzieży ochron-
nej oraz obuwia ochronnego 
przeznaczonego wyłącznie do 
wykonywania tych czynności;

– wyłożenie mat dezynfek-
cyjnych przed wejściami do po-
mieszczeń, w których są utrzy-
mywane świnie, i wyjściami 

z tych pomieszczeń, a także stałe 
utrzymywanie tych mat w stanie 
zapewniającym utrzymanie sku-
teczności działania środka de-
zynfekcyjnego;

– sporządzenie przez posia-
daczy świń spisu posiadanych 
świń oraz bieżące aktualizowa-
nie tego spisu,

– zabezpieczenie wybiegu 
dla świń podwójnym ogrodze-
niem o wysokości wynoszącej 
co najmniej 1,5 m, związanym na 
stałe z podłożem – w przypadku 
utrzymywania świń w gospodar-
stwie w systemie otwartym;

– karmienie świń paszą za-
bezpieczoną przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących.

Inspekcja weterynaryjna 
może skontrolować gospodar-
stwa pod kątem przestrzegania 
zasad bioasekuracji. Powiatowy 
lekarz weterynarii będzie mógł 
nakazać usunięcie stwierdzonych 
braków, a w skrajnych przypad-
kach – zalecić ubój świń i wydać 
zakaz hodowli. 

(pw)

Prawo

Na bazar 
jak po grudzie
Rok temu wprowadzono prawo ułatwiające sprzedaż 
bezpośrednią z gospodarstw rolnych. Rolnicy narze-
kają na te unormowania. 

Zapowiedzi były szumne. 
Rolnicy mieli działać na zasa-
dach podobnych jak we Francji 
czy Niemczech, gdzie gospoda-
rze sprzedają na lokalnych ba-
zarach wyroby regionalne, np. 
wędliny oraz przetwory, bez 
żadnych problemów. Niestety, 
w Polsce jak zwykle wszystko 
rozbiło się o zapisy prawne, któ-
re wciąż krępują rolniczą inicja-
tywę. 

Członkowie Kujawsko-Po-
morskiej Izby Rolniczej napi-
sali list do ministra rolnictwa, 
w którym przedstawiają punkt 
po punkcie wszystkie wady 
sprzedaży bezpośredniej. Rolnik 
wciąż musi spełniać wyśrubo-
wane normy higieniczne, które 
zawarto w ustawie o RHD (Rolni-
czym Handlu Detalicznym). Aby 

rozpocząć sprzedaż, konieczne 
jest zapoznanie się z kolejnymi 
ustawami, których zapisy się 
powielają. Samorząd przytacza 
także konkretny przykład bra-
ku logiki nowych przepisów: „Co 
w sytuacji, kiedy przychód ze 
sprzedaży przekroczy 20 tysięcy 
złotych (limit zwolniony z po-
datku dochodowego), a rolnik 
nie jest płatnikiem VAT na za-
sadach ogólnych? Jak należy in-
terpretować warunek udziału 50 
proc. surowców pochodzących 
z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu?” – to tylko niektóre py-
tania zadane ministrowi. Rolni-
cy wskazują także, że w terenie 
brak jest małych rzeźni, które 
mogłoby być podwykonawcami 
przy produkcji wędlin.

(pw)

Typowy ryneczek rolny na zachodzie

Nowinki

Najpierw ochrona, 
potem kompost
Ciekawy materiał wynaleźli studenci Politechniki 
Łódzkiej. Dzięki ich pracy na rynku mogą pojawić się 
agrowłókniny pełniące nie tylko rolę ochronną, ale 
i kompostu.

BioEcoFab – to nazwa 
agrowłókniny opracowanej 
przez studentów. Jest to mate-
riał, który będzie można stoso-

wać zarówno w rolnictwie, jak 
i w przydomowych ogródkach. 
W skład materiału wchodzą: su-
rówka bawełniana i mieszanka 

Szkolenia

Ekologiczne nowości 
Nowy rok przyniósł nowe wymogi i zakazy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Jak 
zapobiec błędom i ewentualnym karom? Najlepiej udać się na szkolenie organi-
zowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Nasz region to kolebka 
ekologicznych gospodarstw. 
W całym kraju jest ich 25 tys. 
Gospodarstwa ekologiczne są 
zazwyczaj małe. Liczą od 10 do 
20 hektarów. 

27 lutego w Królikowie 
w gminie Szubin odbędzie się 
szkolenie „Rolnictwo ekolo-

giczne w świetle zmian regula-
cji prawnych”. Poruszane będą 
ciekawe zagadnienia, np. zasa-
dy prawidłowego sporządzania 
dokumentacji w gospodarstwie 
ekologicznym. Omówione będą 
także konsekwencje znalezienia 
błędów w prowadzeniu takiego 
gospodarstwa. Specjaliści z OD-

R-u przybliżą tematy związane 
z PROW dla gospodarstw ekolo-
gicznych oraz wspomną o no-
wych wymogach dla rolników na 
obszarach OSN. 

Chęć udziału w szkoleniu 
można zadeklarować telefonicz-
nie pod numerem 723 692 568.

(pw)

lateksowa, która zawiera bio-
polimery pochodzące z odpa-
dów. Dzięki temu agrowłóknina 
rozkłada się i nie zanieczyszcza 
środowiska, a dodatkowo zasila 
rośliny. Rolnik nie będzie musiał 
jej zdejmować. Wystarczy, że ją 
przeorze. Agrowłókninę testo-
wano już w ośrodkach badaw-
czych, opatentowano ją i sko-
mercjalizowano. Materiał ma 
być dostępny na rynku w ciągu 
dwóch lat. Obecnie trwa dopra-
cowywanie produktu. 

(pw)

Wystarczy 
oświadczenie
Do 14 marca można skorzystać z uproszczonego spo-
sobu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Dopłaty

Prostsza ścieżka starania się 
o dopłaty bezpośrednie dotyczy 
tylko rolników posiadających 
mniej niż 10 hektarów użytków 
rolnych i ubiegających się o naj-
prostsze płatności za 2017 rok. 
Jest to więc jednolita płatność 
obszarowa, płatność za zaziele-
nienie, płatność dodatkowa itd. 
Kolejny warunek to potwier-
dzenie, że wniosek o dopłaty na 
2018 rok w niczym nie zmieni się 
w stosunku do tego o dopłaty 

za 2017 rok. Jeśli rolnik spełnia 
wszystkie warunki, może do 14 
marca złożyć w biurze powiato-
wym ARiMR „Oświadczenia po-
twierdzające brak zmian w 2018 
roku w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożo-
nego w roku 2017”. Złożenie ta-
kiego oświadczenia jest równo-
znaczne ze złożeniem wniosku 
o przyznanie płatności za 2018 
r.

(pw)
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Na przykład pacjent stosuje 
paracetamol na ból i gorączkę, 
a dodatkowo chce zmniejszyć ka-
tar i udrożnić drogi oddechowe, 
więc popija gorący roztwór leku 
z saszetki o innej nazwie. W ta-
kiej formie występują najczęściej 
preparaty złożone, które również 
zawierają paracetamol. Zbyt duże 
dawki tej substancji silnie uszka-
dzają wątrobę, a jednocześnie nie 
wzrasta skuteczność leczenia.

Podobnie sprawa się ma z ibu-
profenem. Pacjent leczy nim do-
kuczliwe objawy, jednak w trakcie 
terapii postanawia dokupić w ap-
tece kwas acetylosalicylowy, żeby 
osiągnąć jeszcze lepsze efekty. 
Obie substancje lecznicze działają 
na tej samej zasadzie, a ich połą-
czenie nie dość, że nie poprawi 
stanu zdrowia, to może go jeszcze 
pogorszyć. Zarówno ibuprofen, 
jak i kwas acetylosalicylowy przy-
czyniają się do uszkodzenia ślu-
zówki żołądka, co jest szczególnie 
istotne u osób z dolegliwościa-
mi przewodu pokarmowego lub 
stwierdzoną chorobą wrzodową. 
Lepszym rozwiązaniem w tym 
wypadku będzie zakup preparatu 
z paracetamolem.

Niewłaściwy wybór
Dobrze jest chwilę zastanowić 

się, jaki kaszel mamy. Jeśli coś się 
odrywa, pojawia się flegma – jest 
to kaszel mokry, czyli produk-
tywny. Stosujemy wówczas syro-
py i tabletki wykrztuśne, na bazie 
acetylocysteiny, bromheksyny, 
ambroksolu, gwajafenazyny czy 
preparaty zawierające ekstrakty 
z liści bluszczu lub tymianku. 

Prepapraty wykrztuśne roz-
rzedzają wydzielinę zalegającą 
w drogach oddechowych i uła-
twiają jej odkrztuszanie. Tech-
nicznie rzecz biorąc, powodują 
one nasilenie kaszlu, ale wszystko 
w imię oczyszczenia oskrzeli.

Na kaszel suchy, męczący, 
drapiący, duszący (powszechny 
przy grypie) stosujemy syropy 
przeciwkaszlowe na bazie buta-
miratu, dekstrometorfanu, kode-
iny czy wyciągu z korzenia pra-
woślazu. Zatrzymują one kaszel, 
dzięki czemu nie jest tak męczą-
cy.

Nie za długo
Pacjenci bardzo często zbyt 

długo stosują krople do nosa za-
wierające np. oksymetazolinę, 
nafazolinę lub ksylometazolinę. 

Przyjmowanie tego typu produk-
tów leczniczych dłużej niż 3-4 dni 
może prowadzić do paradoksal-
nego przekrwienia błony śluzo-
wej nosa i w konsekwencji nasi-
lenia kataru - pojawia się bardzo 
trudny do opanowania tzw. katar 
polekowy  – krople, które mia-
ły zwalczać katar, stają się jego 
przyczyną. 

Jeśli po 4 dniach stosowania 
kropli katar nie mija, lepiej się-
gnąć po lek w tabletkach, który 
też obkurcza naczynka w błonie 
śluzowej, ale nie powoduje efektu 
odbicia, tak jak miejscowo działa-
jące krople.

Najbezpieczniejsze jednak 
jest przepłukiwanie nosa solą fi-
zjologiczną lub aerozolem z wodą 
morską czy inhalowanie olejkami 
eterycznymi (eukaliptus, mentol) 
– oczyszczają, nawilżają i odkaża-
ją śluzówkę.

Odpowiednia pora
Leki wykrztuśne stosujemy 

maksymalnie do godz. 17.00-
18.00. Efektem ich działania jest 
rozrzedzenie wydzieliny i pobu-
dzenie kaszlu, dlatego przyjmuje 
się je rano i popołudniu . Prepara-
ty te powinno się stosować około 

4 godziny przed snem.
Kolejnym błędem jest zaży-

wanie leków „nocnych” w ciągu 
dnia. Preparaty „nocne” zawiera-
ją w swoim składzie dodatkowe 
substancje przeciwhistaminowe, 
takie jak prometazyna, chlorfeni-
ramina czy difenhydramina. Wy-
kazują one działanie uspokajające 
i nasenne, dodatkowo zmniejsza-
ją katar. Z kolei leki zawierające 
pseudoefedrynę powinny być 
stosowane w ciągu dnia, gdyż ta 
substancja wykazuje działanie 
pobudzające i utrudnia zasypia-
nie. 

Kwas acetylosalicylowy ma 
silne działanie napotne, dlatego 
pamiętajmy, że nie powinniśmy 
zażywać go, jeżeli planujemy wyj-
ście z domu albo jesteśmy w pra-
cy.

Kiedy do lekarza?
Zwykle prawidłowo leczone 

przeziębienie ustępuje samoist-
nie, jednak - jak każda przypadłość 
zakaźna osłabiająca organizm - 
może prowadzić do groźnych dla 
zdrowia i życia powikłań. Dodat-
kowo, jeżeli objawy nie ustępują 
w ciągu 7 dni, może to wskazywać 
na inną chorobę dającą podobne 
objawy, m.in. grypę, różyczkę, 
odrę, bakteryjne zapalenie płuc, 
zakażenie paciorkowcami, katar 
alergiczny, wtórne zapalenie za-
tok, oskrzeli bądź ucha środko-
wego. W takim wypadku bardzo 
ważnym aspektem terapii jest wi-
zyta u specjalisty, który przepro-
wadzi pełną diagnostykę chorego 
i przepisze dodatkowe leki.

Antybiotyk
Przeziębienie – katar, ból 

gardła, lekko podwyższona tem-
peratura, kaszel, złe samopoczu-
cie – to infekcja wywołana przez 
wirusy, a antybiotyki nie są w sta-
nie w żaden sposób im zagrozić. 
Dlatego leczenie podwyższonej 
temperatury czy zatkanego nosa 
antybiotykiem (z reguły takim, 
który pozostał w naszej aptecz-
ce po walce z jakimś zakażeniem 
bakteryjnym) to jeden z najczę-
ściej popełnianych błędów. W re-
zultacie takiej kuracji antybiotyk 
nie tylko nie pomoże, ale potem 
może okazać się zupełnie niesku-
teczny w przypadku innej, znacz-
nie poważniejszej infekcji, np. an-
giny bakteryjnej.

Niebezpieczny grejpfrut
Przyjmując leki na przezię-

bienie, warto także zwrócić uwa-
gę na to, co jemy. Grejpfrut i sok 
grejpfrutowy, mimo że zawiera-
ją sporo witaminy C, mają także 
działanie niepożądane w interak-

cji z lekami. Wszystko przez za-
warte w owocu flawonoidy, które 
pełnią funkcję barwników i prze-
ciwutleniaczy. Te związki orga-
niczne mają duży wpływ na me-
tabolizm człowieka i mogą nawet 
piętnastokrotnie zwiększyć stę-
żenie medykamentów we krwi, 
potęgując tym samym ich skutki 
uboczne. Spożywanie grejpfru-
ta łącznie z lekami prowadzi też 
czasami do zbyt szybkiej ich uty-
lizacji, a efekt jest taki, jakbyśmy 
farmaceutyków wcale nie brali.

Czosnek i aspiryna 
– mix zakazany
Zarówno czosnek, jak i kwas 

acetylosalicylowy mają właściwo-
ści przeciwzakrzepowe. Oznacza 
to, że obie substancje wchodzą ze 
sobą w interakcje, co powoduje 
zahamowanie krzepnięcia krwi. 
Jeśli więc podczas kuracji aspiryną 
wspierać się będziemy kanapkami 
z czosnkiem, zupełnie nieświado-
mie możemy znacznie rozrzedzić 
krew i zafundować sobie krwotok 
wewnętrzny.

Oprócz tego, jak wskazują 
źródła medyczne, spożywanie 
czosnku przy jednoczesnym le-
czeniu się paracetamolem może 
prowadzić do uszkodzeń wątro-
by.

DHA i witamina E na 
cenzurowanym
Mimo że kwasy z grupy ome-

ga-3 są niezbędne dla funkcjono-
wania ludzkiego mózgu, na czas 
terapii kwasem acetylosalicylo-
wym (aspiryną ) lepiej przerwać 
ich przyjmowanie. Dlaczego? 
DHA znajdują się głównie w ole-
jach rybnych, a te nasilają dzia-
łanie przeciwzakrzepowe, jakie 
ma kwas acetylosalicylowy. Efekt 
może być podobny do łącznego 
przyjmowania aspiryny i czosn-
ku – krwawienia wewnętrzne. 
W przypadku terapii aspiryną 
lepiej zrezygnować także z suple-
mentacji witaminą E lub spoży-
wania warzyw, które zawierają jej 
duże ilości, np. brokułów, szpina-
ku, szparagów.

Popijamy wodą
Żelazna zasada podczas le-

czenia: leki popijamy wodą, naj-
lepiej przegotowaną. Dlaczego? 
Ponieważ herbata, mleko, kawa, 
soki owocowe a nawet woda wy-
soko zmineralizowana lub inne 
napoje mogą zmienić działanie 
medykamentów i w niekontrolo-
wany sposób wzmocnić ich dzia-
łanie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay

podczas leczenia przeziębienia?
ZDROWIE  Pacjenci często nieumyślnie stosują dwa czy trzy leki o różnych nazwach i tym samym składzie 
lub mechanizmie działania. Prowadzi to do przekroczenia dopuszczalnych dawek substancji leczniczych 
i wzrostu ich toksyczności. To tylko jeden z błędów w samodzielnym radzeniu sobie z grypą lub przezię-
bieniem
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 Lipno

 W czwartek 22 lutego o 18.00 w auli MCK odbędzie się z spotkanie z Ka-

tarzyną Muszyńską, autorką książki „Tajemnica Avinionu”. Pisarka porusza się 

w gatunku fantasy. Wstęp wolny. 

 23 lutego o 17.00, w ramach DKF-u, będzie można obejrzeć film „Gwiaz-

dy” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Po seansie planowane jest spotkanie 

z pasjonatem sportu Wojciechem Kupczykiem. „Gwiazdy” to oparta na faktach 

opowieść o legendzie polskiej i śląskiej piłki – Janie Banasiu. Młody piłkarz ry-

walizuje ze swoim dawnym przyjacielem, zarówno na boisku, jak również o wzglę-

dy pięknej dziewczyny. W rolach głównych zobaczymy Mateusza Kościukiewicza 

(„Bez wstydu”, „Baczyński”) i Sebastiana Fabijańskiego („Belfer”, „Pitbull”). Bile-

ty na seans kosztują 10 zł.

 Wąbrzeźno

 W dniach 22-23 lutego w godz. 17.00-18.00 w domu kultury zaplanowane 

są warsztaty manualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia poprowadzi Marta Paradowska. 

Koszt udziału to 20 zł. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W piątek 23 lutego o 17.00 w WDK Paweł Becker zaprezentuje prelekcję pt. 

„Wąbrzeźno w czasach Anny Wazówny”. Wstęp bezpłatny. 

 Golub-Dobrzyñ 

 22 lutego o 17.00 w domu kultury zostanie zorganizowane wydarzenie pod 

hasłem „Świat magii Apollino”. W artystycznym programie m.in. zabawy, konkur-

sy i nagrody wesołej wróżki. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie 

DK. Liczba miejsc ograniczona. 

 marca o 18.00 w domu kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golubiu-

Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać się 

kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

 Ośrodek Chopinowski zaprasza uczniów szkół muzycznych do udziału w 26. 

Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jest on 

skierowany do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Muzyczną rywalizację oceni 

międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na 

laureatów czekają nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 

18-20 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. Wię-

cej na stronie www.szafrania.art.pl. 
oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kinowe nowości 
w Wąbrzeźnie

FILM  W sobotę 3 marca do Wąbrzeskiego Domu Kultury za-
wita Objazdowe Kino Visa. Będzie można zobaczyć m.in. „Ko-
biety mafii” i „Nowe oblicze Greya” 

Filmowa uczta rozpocznie 
się o 10.30 i potrwa aż do godzin 
wieczornych. Na dobry początek 
będzie można obejrzeć film ani-
mowany „Fernando” w technolo-
gii 3D, o przygodach przyjaciel-
skiego, młodego byczka, który 
przez przypadek zostaje zwer-
bowany do walk na arenie. Ob-
raz uzyskał nominację do Oscara 
w kategorii „Najlepszy długome-
trażowy film animowany”. Bile-
ty w cenie: 18 zł normalny, 16 zł 
ulgowy, 14 zł grupowy (dla grup 
powyżej 15 osób). 

O 12.30 na ekranie zagości 
„Cudowny chłopak” w reżyse-
rii Stephena Chbosky’ego. To 
opowieść o Auggiem, który od 
urodzenia ma zdeformowaną 
twarz. W nowej szkole chłopiec 
chce udowodnić rówieśnikom, że 
piękno to więcej niż wygląd. Po-
maga mu w tym Summer, która 
dostrzega w chłopcu niezwykły 
potencjał. W rolach głównych: 
Owen Wilson i Julia Roberts. 
Wejściówki: 16 zł normalna, 14 zł 
ulgowa, 12 zł grupowa. 

O 15.00 rozpocznie się mara-
ton oscarowy, co oznacza, że bę-
dzie można obejrzeć dwa filmy: 
„Twój Vincent” i „Kształt wody” 
w ramach jednego biletu. „Twój 
Vincent” to pierwsza pełnome-
trażowa animacja malarska, któ-

ra zachwyca widzów na całym 
świecie. Każda z 65 tysięcy klatek 
filmu została ręcznie namalo-
wana, w projekcie wzięło udział 
125 zawodowych malarzy z ca-
łego świata, którzy świat znany 
z obrazów van Gogha ożywili 
na ekranie. To opowieść o oko-
licznościach tajemniczej śmierci 
artysty. Czy na pewno popełnił 
samobójstwo? Co się wydarzyło 
przez sześć tygodni od ostatnie-
go listu van Gogha, w którym 
pisał, że czuje się dobrze i jest 
zupełnie spokojny? 

Drugi film, „Kształt wody”, 
uzyskał nominację do Oscara 
w aż 13 kategoriach, w tym – 
„Najlepszy film”. Akcja dzieje się 
u szczytu zimnej wojny w Stanach 
Zjednoczonych. Elisa wiedzie mo-
notonną, samotną egzystencję, 
całe noce pracując w pilnie strze-
żonym, sekretnym laboratorium 
rządowym. Jej życie zmienia się 
na zawsze, gdy wraz z koleżanką 
z pracy, Zeldą odkrywa, że w la-
boratorium przeprowadzany jest 
otoczony ścisłą tajemnicą ekspe-
ryment, który zaważyć może na 
przyszłych losach świata. Bilety 
na dwa filmy kosztują: 25 zł (nor-
malny), 23 zł (ulgowy). 

O 19.00 przyjdzie pora na 
polską propozycję, czyli „Kobie-
ty mafii”. Za reżyserię odpowie-

dzialny jest Patryk Vega, twórca 
takich hitów jak: „Pitbull” czy 
„Botoks”. Poznamy historię Gru-
py Mokotowskiej, która była 
jedną z największych organiza-
cji przestępczych w Polsce. Vega 
proponuje spojrzenie na ten te-
mat z perspektywy kobiet. W ro-
lach głównych: Agnieszka Dygant, 
Aleksandra Popławska, Olga Bo-
łądź, Katarzyna Warnke i Julia 
Wieniawa. Bilety: 16 zł normalny, 
14 zł ulgowy. 

Na zakończenie, o 21.30, 
Kino Objazdowe Visa wyświe-
tli „Nowe oblicze Greya”. Dwie 
pierwsze części filmu stały się 
międzynarodowym przebojem, 
bijąc rekordy popularności. Z Da-
koty Johnson i Jamiego Dornana 
uczyniły gwiazdy pierwszej wiel-
kości i najgorętsze nazwiska Hol-
lywood. Bilety: 16 zł normalny, 14 
zł ulgowy.  

Seanse będą wyświetlane na 
profesjonalnym sprzęcie pro-
jekcyjnym, w najwyższej jakości 
obrazu i dźwięku, z wykorzysta-
niem nowoczesnych technolo-
gii. Informacje o przedsprzedaży 
i rezerwacji biletów już wkrótce. 
Zwiastuny filmów można obej-
rzeć za pośrednictwem strony 
www.wdkwabrzezno.pl. 

(ToB)
fot. WDK
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20:35 Ojciec Mateusz

08:00 Wiadomości 
08:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:05 Doktor Quinn odc. 26 s. 3, - serial 
11:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:30 Wiadomości 
13:40 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
14:05 Agropogoda 
14:15 W trosce o bagna - dokumentalny 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 27, 
 - magazyn 
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3268, - teleturniej
18:30 Korona królów odc. 33, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień - magazyn  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 197, - serial
21:30 Sprawa dla reportera Cykl 
 - reportaży 

05:15 Ukryta prawda odc. 157, - serial 

06:15 Szpital odc. 259, - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 192, - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5, - serial 

09:05 Kryminalni odc. 12 s. 2, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 534, - serial  

12:55 Sąd rodzinny odc. 193, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 433, - serial 

14:55 Szpital odc. 260, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 2, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 26 s. 2, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 535, - serial 

20:00 Dziewczyna z marzeniami 

 - obyczajowy 

22:20 Z Archiwum X odc. 6 s. 10, 

 - science fi ction 

23:20 Człowiek na linie - dokumentalny 

01:25 Moc magii odc. 52, - rozrywka  

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 1, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 8, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 11, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 75,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 18, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 19, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 23 s. 2, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 62, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 166,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 63, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 20, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 21, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 1 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 151, - serial
21:05 King Kong - przygodowy 
01:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 49, - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 232 s. 3, - teleturniej
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15, - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 9, - serial 
10:00 Magnum odc. 10 s. 6, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19, - serial 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 16, 
 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 17 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 18 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
20:00 Taxi 3 - komedia 
21:50 Zemsta frajerów Komedia 
23:40 Dzikie żądze III - thriller 
01:10 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 8, - serial 

08:05 Zakładka odc. 8, - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Weiser Dramat psychologiczny  

11:00 Parada oszustów odc. 1, - serial 

11:50 Parada oszustów odc. 2, - serial 

13:00 Daleko od okna - dramat 

15:10 Dusza śpiewa - obyczajowy 

16:15 Chuligan literacki - publicystyczny 

16:45 - horror w Wesołych Bagniskach 

 - dramat 

18:20 Satiesfi kcje. Wędrówki z Erikiem 

 Satiem - dokumentalny 

19:30 Doradcy króla Hydropsa 

 - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na skraju lasu Komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa 

 odc. 39 - magazyn 

22:20 Fresh Dressed - dokumentalny 

23:55 Demony wojny wg Goi 

 - dramat wojenny 

01:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 480, - felieton 
07:00 Sam przeciw wszystkim... czyli 
pierwszy wolny związkowiec 
 - dokumentalny  
07:30 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41, - serial 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 23 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 8, - serial  
09:10 Biała wizytówka odc. 1, - serial  
10:15 Nowe Ateny odc. 74, 
 - publicystyczny 
11:10 Flesz historii Magazyn 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 3, - serial  
11:45 My, dzieci z Lagrów 
 - dokumentalny  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 57, - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 58, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 44, - serial 
15:05 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 2, - serial  
16:05 Majchrowski - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 39, 
 - dokumentalny 
17:45 Biała wizytówka odc. 2, - serial 
18:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 132, - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 181, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 2, - serial 
21:35 Przedwiośnie odc. 5, - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - magazyn 
 poradnikowy  
09:25 Patryk - dzielny pasterz ze 
 szmaragdowej wyspy 
 - animowany 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Wenezuela - San Félix - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
14:00 Kraina Boga - obyczajowy  
15:30 Syria - śladami św. Pawła 
 - reportaż 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat - magazyn  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Zambia - Lusaca - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Zambia - Mansa - reportaż 
17:25 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 26, - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Inna Teresa - dokumentalny 
22:50 Spacer po misji w Gahunga 
 - reportaż   

06:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 148,  
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:05 O mnie się nie martw 
 odc. 85 s. 7, - serial 
14:55 Dzięki Bogu już weekend 
 odc. 2, - kabaret 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 696, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 55, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 28, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1808, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
20:40 Wszystkiego zabawnego 
 odc. 4, - kabaret 
21:10 The Good Doctor odc. 11, - serial 
22:00 Szybszy od błyskawicy - komedia 
00:00 Hity kabaretu - kabaret 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 14,  
07:50 Doradca smaku odc. 27, 
 - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2192 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 858, - serial  
12:00 Szkoła odc. 510, - serial  
13:00 19+ odc. 211, - serial  
13:30 Szpital odc. 747, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 511, - serial  
16:30 19+ odc. 212, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 859, - serial  
18:00 Szpital odc. 748, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 101 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5229,  
20:10 Doradca smaku odc. 35, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2634, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 120 - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 17,  
22:30 Poranek kojota Komedia 
00:35 Kac Vegas Komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 625, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 337, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 339, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 130, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 617, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 238, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 431, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2637, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 677, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3578,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 174, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 109, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2638, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 35, - serial 
20:05 Dzień dobry, kocham Cię! 
 - komedia 
22:00 Hitch: Najlepszy doradca 
 przeciętnego faceta - komedia 
00:40 12 rund II - sensacyjny 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 10:00 Magrum 16:15 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

20:05 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Przystojny lekarz zakochuje się w spotkanej na ulicy 
dziewczynie. Traci z nią kontakt, a poszukiwania 
nie przynoszą żadnych rezultatów. Tymczasem ona 
wpada w oko Leonowi, który dostał ultimatum.

Kuba, młody rysownik komiksów, zakochuje 
się w znanej piosenkarce Noemi powiązanej ze 
światem gangsterskim. W ten sposób naraża się jej 
ojczymowi, który dybie na jego życie.

„Poranek kojota”
(2001r.) TVN 22:30

„Dzień dobry, kocham Cię!”
(2014r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

06:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu   
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:50 Wiadomości 
16:00 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 28, - magazyn 
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3269, - teleturniej
18:30 Olimpijski dzień - magazyn  
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień - magazyn  
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 22 - teleturniej 
21:35 Topkapi - komedia 
23:40 Szalony świat Donalda Trumpa 
 - dokumentalny 
00:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:20 Ukryta prawda odc. 158, - serial 

06:20 Szpital odc. 260, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 193, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 5, - serial 

09:10 Kryminalni odc. 26 s. 2, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 535, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 194, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 434, - serial 

14:55 Szpital odc. 261, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 1 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 536, - serial 

20:00 Dennis rozrabiaka - komedia 

22:05 Szkoła rocka - komedia 

00:20 Nie z tego świata 

 odc. 22 s. 5, - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 2, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 9, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 12, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 76,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 20, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 21, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 1 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial  
13:00 Galileo odc. 646, 
 - popularnoraukowy  
14:00 Galileo odc. 647, 
 - popularnoraukowy  
15:00 Detektywi w akcji odc. 64, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 22, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 23, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 2 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 8, - serial 
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148, - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149, - serial 
23:10 Tożsamość Bourne’a 
 - sensacyjny

06:00 To moje życie! 
 odc. 233 s. 3, - teleturniej
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16, - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 10, - serial 
10:00 Magnum odc. 11 s. 6, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 19, - serial 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18 s. 1, - serial
16:50 13. posterunek 
 odc. 18 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 19 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 38, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
20:00 Szakal - sensacyjny 
22:25 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - sensacyjny 
00:20 Kod Merkury - sensacyjny

08:10 Kronos odc. 10, - publicystyczny 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 - horror w Wesołych Bagniskach 

 - dramat  

11:00 Parada oszustów odc. 3, - serial 

12:05 Parada oszustów odc. 4, - serial 

13:20 Dracula - horror 

15:10 Muzyka w Opactwie - koncert 

15:55 Nienasyceni odc. 7, 

 - publicystyczny 

16:30 Kapitan z „Oriona” - dramat 

18:15 Każda twarz ma imię 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 94 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 W kręgu miłości Melodramat 

22:20 Tygodnik kulturalny 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 40 

 - magazyn 

23:20 Canizares live at the Alhambra 

2016 - koncert 

00:45 Na skraju lasu - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 481, - felieton 
07:00 Majchrowski - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 24 
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 9, - serial 
09:05 Biała wizytówka odc. 2, - serial  
10:25 Śladami zbrodni i walki 1944-
1956 odc. 16, - serial  
10:50 Podróże z historią 
 odc. 24, - historyczny 
11:30 Taśmy bezpieki odc. 39, 
 - dokumentalny 
12:00 PKOl - 90 lat na olimpijskim 
 szlaku - reportaż 
12:40 Aniś Ty dla Pona, ani Pon dla 
 Tobie - dokumentalny 
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 132, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 181, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 45, - serial 
15:15 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5, - serial 
16:20 Kościuszko: Człowiek, który 
 wyprzedził swoje czasy 
 - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN 
 odc. 13, - publicystyczny 
17:40 Biała wizytówka odc. 3, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 152, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 177, - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 26, - reportaż 
20:30 Cicha wojna odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:35 Przedwiośnie odc. 6, - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 97 
23:15 Szalony świat Donalda Trumpa 
 - dokumentalny 
00:15 Ośmiornica odc. 73 s. 9, - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 26, - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat - magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Głos Polski - felieton  
10:30 Rekolekcje Wielkopostne Ojca 
 Świetego Franciszka dla 
 Kurii Rzymskiej w mieście Ariccia 
11:35 Aktywna zima odc. 3 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Inna Teresa - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 15, - serial  
17:00 Tajne archiwum Watykanu 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - program dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 2, - serial 
23:20 Ikona Miłości - dokumentalny 

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:00 M jak miłość odc. 231, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
11:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:05 O mnie się nie martw 
 odc. 86 s. 7, - serial 
14:55 Dzięki Bogu już weekend 
 odc. 9, - kabaret 
15:30 Tygrysy Europy odc. 15, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 56, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 29, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
20:40 Zakazane królestwo 
 - przygodowy 
22:35 Braterstwo wilków - horror 
01:05 Rod zink a. pl odc. 224, - serial 
01:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 14,  

07:50 Doradca smaku 

 odc. 35, - kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2193 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 859, - serial  

12:00 Szkoła odc. 511, - serial  

13:00 19+ odc. 212, - serial  

13:30 Szpital odc. 748, - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 9,  

15:30 Szkoła odc. 512, - serial  

16:30 19+ odc. 213, - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 860, - serial  

18:00 Szpital odc. 749, - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 102 - magazyn 

19:50 Uwaga! odc. 5230,  

20:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część II odc. 2, - przygodowy 

22:50 Arka przyszłości - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 626, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 340, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 341, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 131, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 618, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 239, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 432, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2638, - serial  
14:45 Dlaczego ja? - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3579,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 175, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 110, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2639, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 494, - serial 
20:05 Galimatias, czyli kogel-mogel II 
 - komedia 
22:15 Looper - Pętla czasu 
 - sensacyjny 
00:55 Niepokonani - dramat 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:50 13. posterunek 11:00 Parada oszustów 07:55 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Harry, Ron i Hermiona opuszczają Hogwart 
i rozpoczynają zleconą im przed Dumbledore’a 
misję. Chcą znaleźć horkruksy _ przedmioty, 
w których polujący na nich Voldemort ukrył część 
swojej duszy.

XXI w. Podróże w czasie są rzeczywistością. 
Mafi a wysyła ofi ary w przeszłość, gdzie czeka na 
nie zabójca. Pewnego dnia na drodze płatnego 
mordercy staje on sam z przyszłości.

„Looper - pętla czasu”
(2012r.) Polsat 22:15

„Harry Potter i Insygnia Śmierci: 
część II”

(2011r.) TVN 20:00



Sobota, 24 lutego 2018

20:15 Śmierć nadejdzie 
jutro

08:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:50 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
11:15 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 10, - serial 
16:30 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 29, - magazyn 
16:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
18:00 Olimpijski dzień - magazyn  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Śmierć nadejdzie jutro 
 - sensacyjny 
22:35 Pokaż, kotku, co masz w środku 
 - komedia 
00:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:45 Ukryta prawda odc. 159, - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Dwóch i pół 

 odc. 10 s. 11, - serial 

09:20 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 3, - serial 

10:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 3, - serial 

11:10 Kryminalni odc. 10 s. 2, - serial

12:20 Kryminalni odc. 11 s. 2, - serial

13:25 Kryminalni odc. 12 s. 2, - serial

14:30 Heca w zoo - komedia 

16:40 Dziewczyna z marzeniami 

 - obyczajowy 

19:00 Złote dziecko - komedia 

21:05 Babskie wakacje - komedia 

22:50 Gniew oceanu 

 - katastrofi czny 

01:35 Moc magii odc. 54, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 3, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 10, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 13, - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 14, - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 15, - serial 
09:10 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci 
 - animowany 
10:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 355, - serial  
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 356, - serial  
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 357, - serial  
13:25 STOP Drogówka odc. 167,  
14:35 Głos serca - obyczajowy 
16:45 Jedynka - dramat wojenny 
19:00 Galileo odc. 662, 
 - popularnoraukowy 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 150, - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 151, - serial 
00:05 W mgnieniu oka - science fi ction

06:00 Skorpion odc. 15 s. 2, - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 47 s. 3 - magazyn 

07:35 Moje Grand Prix. Bartek 

 Marszałek 

 odc. 6, - serial 

08:10 Niesamowite! odc. 3, - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 10, - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24, - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25, - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 26, - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 27, - serial 

13:50 Bibliotekarz III: Klątwa kielicha 

 Judasza - przygodowy 

15:45 Zemsta frajerów - komedia 

17:35 Piąty element - thriller 

20:00 Mechanik: Prawo zemsty 

 - sensacyjny 

21:50 Człowiek mafi i - sensacyjny 

23:45 Za ciosem - sensacyjny 

01:40 Taki jest świat odc. 47 s. 3 

 - magazyn

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 12 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 „Zapatrzeni w siebie” - piosenki 

 Marka Grechuty - koncert 

10:30 Kemping - krótkometrażowy 

11:00 Białoruski klimat odc. 7 

 - magazyn kulturalny 

11:35 Kobiela na plaży - dokumentalny 

12:25 Bjork - koncert 

13:30 Pół żartem, pół serio - komedia 

15:40 Włodzimierz Strzemiński 

 - wspomnienie - reportaż 

16:25 Ostatni legioniści - dokumentalny 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka odc. 46, - serial 

19:40 Legendy rocka odc. 47, - serial 

20:20 Duża ryba - dramat 

22:35 Eric Clapton: Live in 

 San Diego 2007 - koncert 

00:10 Król świń - animowany

06:50 Był taki dzień odc. 482, - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 8, - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 8, 
 - krajoznawczy 
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 13, - serial 
09:00 Siedem życzeń 
 odc. 7 młodzieżowy 
09:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 161, - kulinarny 
10:35 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2, - serial 
11:40 Opowieść o Indiach 
 odc. 2, - dokumentalny 
12:50 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:50 Szerokie tory odc. 82 
14:30 Wielka gra odc. 63 - teleturniej 
15:45 Spór o historię - historyczny 
16:25 Ostatni legioniści - dokumentalny 
17:15 O Nowej to Hucie ballada... 
 - dokumentalny 
17:50 Ile jest życia odc. 3, - serial 
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 2, - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 2 s. 2, - serial 
21:35 Józef Rymer - pierwszy wojewoda 
 śląski - dokumentalny 
22:15 Cała prawda o Grekach odc. 1, 
 - dokumentalny 
23:25 Ocenzurowane taśmy 
 - dokumentalny 
01:00 Przypadek - dramaty

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - program dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
 - program dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 1 młodzieżowy 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia Cykl 
 - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Głos serca odc. 2, - serial  
15:20 Tam, gdzie modlili się dawni 
 papieże - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią odc. 8 
 - magazyn ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia  

06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 13, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1352, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:50 Lajk! odc. 7 - magazyn 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1807, - serial 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1808, - serial 
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1809, - serial 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 24, - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 695, - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
19:05 Postaw na milion Teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 14, 
 - rozrywka 
22:00 The Voice Kids - rozrywka 
22:40 Ronin - thriller 
00:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1053 

 - magazyn 

11:00 Na Wspólnej 

 odc. 2631, - serial  

11:25 Na Wspólnej 

 odc. 2632, - serial  

11:50 Na Wspólnej 

 odc. 2633, - serial  

12:15 Na Wspólnej 

 odc. 2634, - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2,   

13:50 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 3,   

14:50 Opowieści na dobranoc 

 - komedia 

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 17,   

18:00 36,6 °C odc. 1 s. 3 - poradnikowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 103 - magazyn 

19:45 Uwaga! odc. 5231,  

20:00 Kac Vegas - komedia  

22:25 Wielkie wesele - komedia 

00:10 Disco Polo - komedia muzyczna

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 7, - program dla dzieci 
 i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 7, - serial 
08:45 Shrek 3-D - animowany 
09:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 49, - serial 
09:30 Prezent nocnej furii - animowany 
10:05 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 2, - kulinarny  
10:15 Ewa gotuje odc. 292, - kulinarny 
10:45 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 3, - kulinarny 
11:00 Opowieści z Narnii: Książę 
 Kaspian - fantastyczny 
14:10 Galimatias, czyli kogel-mogel II 
 - komedia  
16:15 Kabarety Rybnik 2017 - kabaret 
18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 139, 
 - teleturniejdokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 495, - serial 
20:05 Rio II - animowany 
22:30 Cenny ładunek - sensacyjny 
00:15 Strażnik granicy - sensacyjny 

09:20 Gotowe na wszystko 13:25 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 09:55 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Czterech kolegów wyrusza do Las Vegas, by 
świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano 
budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają 
sobie, że niczego nie pamiętają.

Louis i Gilbert mają nadzieję, że studia będą 
najwspanialszym okresem w ich życiu. Jednak 
kiedy przybywają na uczelnię, popadają w konfl ikt 
z jednym z bractw akademickich Alpha Beta.

„Zemsta frajerów”
(1984r.) TV Puls 15:45

„Kac Vegas”
(2009r.) TVN 20:00



Niedziela, 25 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 650, Program 
redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:15 Jak to działa? odc. 149, 
 - popularnoraukowy 
09:45 Sonda II odc. 75, 
 - popularnoraukowy 
10:15 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 60 - magazyn 
10:45 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
11:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 8 s. 2, - serial 
16:15 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 30, - magazyn 
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? - muzyczny
18:20 Olimpijski dzień - magazyn  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 75, - serial 
21:10 Zakazana żona - dramat 
22:55 Zawód szpieg - sensacyjny 
01:05 Śmierć nadejdzie jutro 
 - sensacyjny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 1, - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 4, - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 11, - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 14, - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 15, - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 16, - serial 

08:55 Garfi eld Show - serial 

09:20 Królowa śniegu odc. 12, 

 - familijny 

11:00 Galileo odc. 647, 

 - popularnoraukowy  

12:00 Galileo odc. 662, 

 - popularnoraukowy  

13:00 Współczesna historia Kopciuszka 

 - obyczajowy 

15:05 King Kong - przygodowy  

19:00 Galileo odc. 663, 

 - popularnoraukowy 

20:00 Tożsamość Bourne’a - sensacyjny  

22:35 Motel - horror 

0:20 STOP Drogówka odc. 167

06:00 Skorpion odc. 16 s. 2, - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 19 s. 5, - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 20 s. 5, - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 21 s. 5, - serial 

08:30 Allo, Allo odc. 22 s. 5, - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 23 s. 5, - serial 

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 2, - serial 

10:35 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 2, - serial 

11:35 Mikołajek - przygodowy 

13:25 Żelazny Jan odc. 7, - fantastyczny 

15:05 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm - fantastyczny 

16:30 Małolaty u taty - komedia 

18:20 Taxi 3 - - komedia 

20:00 Transporter III - sensacyjny 

22:05 Plan doskonały - thriller 

00:35 Wikingowie odc. 8 s. 2, 

 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 13 

09:05 Scena klasyczna odc. 8, Recital 

09:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 225, - publicystyczny 

10:30 Oczy uroczne - obyczajowy 

11:30 - koncert na 707 ulic 

 - krótkometrażowy 

12:30 Duża ryba - dramat  

14:45 Manon Lescaut Opera 

17:05 Pomniki historii odc. 73, 

 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 520 - magazyn kulturalny 

18:10 Diaboliada Spektakl teatralny 

19:35 Kawalerki odc. 5, - serial 

20:20 Plac Zbawiciela - dramat 

22:20 Scena klasyczna 

 odc. 14, Recital 

23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 225, 

 - publicystyczny 

23:40 Profi l: Amina - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 483, - felieton 
06:55 Ojcowski Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:05 Prawdziwe imię róży 
 - dokumentalny 
09:15 Skarb sekretarza odc. 4, - serial 
09:45 Skarb sekretarza odc. 5, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 165, - kulinarny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21, - serial 
11:50 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5, - serial 
12:50 Egipt odc. 5 przygodowy 
13:55 Szerokie tory odc. 76 
14:30 Co mój mąż robi w nocy 
 - komedia 
16:15 Wielka gra odc. 64 - teleturniej 
17:10 Ex libris Magazyn 
17:40 Ile jest życia odc. 4, - serial 
18:45 Cicha wojna odc. 1, 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Przypadek - dramat 
 psychologiczny  
22:40 Wcielenia zła odc. 5, - serial 
23:40 Greta - dramat 
01:05 Cała prawda o Grekach odc. 1, 
 - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Pochodzenie świata 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:30 Rwanda. Uzdrawiająca moc 
 przebaczenia - reportaż 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:50 Święty na każdy dzień  
13:50 Święty na każdy dzień  
13:55 Matka Teresa - animowany 
15:40 Petra - tajemnicze miasto 
 - reportaż 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń 
 - program muzyczny  
17:00 Gorzkie żale. Nabożeństwo 
 pasyjne odc. 2 
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 15, - serial 
22:25 Toliara - dokumentalny 

06:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
12:10 Zwariowany weekend - komedia 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 696, - serial 
16:25 The Voice Kids odc. 14, 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 177, - serial 
19:25 Rod zink a. pl odc. 225, - serial 
20:05 Szybszy od błyskawicy 
 - komedia 
22:10 Samba - komedia 
00:15 Ronin - thriller

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1054 - magazyn 

11:00 Domowe rewolucje odc. 8 s. 2,  

12:00 Co za tydzień 

 odc. 839 - magazyn 

12:30 Druga twarz  

13:00 Diagnoza odc. 1 s. 2, - serial  

14:00 Zgłoś remont odc. 2,  

15:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 

 - fantastyczny  

18:00 Ugotowani 

 odc. 1 s. 13,  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 104 - magazyn 

19:45 Uwaga! odc. 5232,  

20:00 MasterChef - najlepsi 

 z najlepszych   

21:35 Iron Man - przygodowy 

00:05 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część II odc. 2, - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:35 My3 odc. 8, Program dla dzieci 

 i młodzieży 

08:00 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 8, - serial 

08:25 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 50, - serial 

08:55 Gdzie jest Nemo - animowany 

11:10 Karate Kid IV - mistrz i uczennica 

 - przygodowy 

13:35 Rio II - animowany  

15:45 Jak długo jeszcze? - komedia 

17:40 Nasz nowy dom odc. 94,  

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 261, 

 - publicystyczny 

20:00 Kabaret na żywo - kabaret 

23:05 Punisher: Strefa wojny - dramat 

01:30 Bez litości - sensacyjny

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 160, - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

 odc. 11 s. 11, - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 3, - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 3, - serial 

11:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 3, - serial 

12:30 Kryminalni odc. 26 s. 2, - serial

13:35 Kryminalni odc. 1 s. 3, 

 - serial

14:40 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

15:45 Szeryf z Firecreek Western 

17:55 Dennis rozrabiaka - komedia 

20:00 Mroczna dzielnica - sensacyjny 

22:10 Złodziej życia - thriller 

00:25 Moc magii odc. 55, 

 - rozrywka

12:30 Kryminalni 11:00 Galileo

06:55 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:15 Skarb sekretarza

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

Taksówka Daniela umożliwia błyskawiczne 
przewożenie pasażerów. Korzysta z tego przyjaciel 
taksówkarza, pracujący w policji Émilien. Pojazd jest 
niezastąpiony podczas ścigania przestępców.

Hobbitowi Bilbo i kompanii trzynastu krasnoludów 
udaje się odzyskać legendarny skarb Ereboru. 
Bogactwa Samotnej Góry kuszą nie tylko ich. 
Władca Ciemności, Sauron, wysyła legiony orków 
do ataku.

„Hobbit: Bitwa pięciu armii”
(2014r.) TVN 15:00

„Taxi 3”
(2003r.) TV Puls 18:20
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13:55 Elif

05:40 Elif odc. 190, - serial  
06:40 Komisariat odc. 1, - serial 
07:05 Niezapomniane chwile 
 w Pjongczangu odc. 1 
 - magazyn sportowy 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
10:15 Niezapomniane chwile 
 w Pjongczangu odc. 2 
 - magazyn sportowy 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 39, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Przyroda Niemiec. Życie na 
 granicy - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 191, - serial 
14:55 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 119, - kulinarny 
15:30 Opole 2017 na bis - koncert 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3270, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 34, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:15 Sport 
20:20 - publicystyczny - publicystyczny 
20:35 Inka 1946 Spektakl teatralny 
22:10 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 1, - serial 
23:20 Obcy w raju - dokumentalny 
00:30 Zawód szpieg - sensacyjny

05:15 Ukryta prawda odc. 161, - serial 

06:15 Szpital odc. 261, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 194, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 5, - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 3, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 536, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 195, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 435, - serial 

14:55 Szpital odc. 262, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 2 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 537, - serial 

20:00 42: Prawdziwa historia 

 amerykańskiej legendy 

 - biografi czny

22:45 Paranormal Activity IV - horror 

00:35 Moc magii odc. 56, - rozrywka

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 2, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 5, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 12, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 15, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 77,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 22, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 23, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 2 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 65, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 74,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 66, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 24, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 25, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 3 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152, - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6, - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7, - serial 
22:00 Galileo odc. 662, 
 - popularnoraukowy  
23:00 Galileo odc. 663, 
 - popularnoraukowy  
00:00 STOP Drogówka odc. 167

06:00 To moje życie! odc. 234 s. 3, 
 - teleturniej
07:00 Dziesięć przykazań odc. 1, 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 17, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 19 s. 2, - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 20 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 39, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40, - serial 
20:00 Uciec, ale dokąd? - sensacyjny 
21:55 Mechanik: Prawo zemsty 
 - sensacyjny 
23:45 Dzieci kukurydzy VI: 
 Powrót Isaaca - horror 
01:30 Taki jest świat odc. 47 s. 3 
 - magazyn

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Zakładka - publicystyczny 

08:45 Kapitan z „Oriona” - dramat 

10:30 Otello z M-2 - krótkometrażowy 

11:00 Czarne chmury 

 odc. 1 przygodowy 

12:05 Czarne chmury 

 odc. 2 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:20 Zakochany anioł 

 - komedia romantyczna 

15:25 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 520 - magazyn kulturalny 

16:15 Lekcje pana Kuki - obyczajowy 

18:05 Argentyna, Argentyna 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Kino przyszłości - dokumentalny 

22:20 Powrót - krótkometrażowy 

22:40 Informacje kulturalne 

23:00 Antyfonie odc. 5, - publicystyczny 

23:40 Którędy po sztukę 

 odc. 37, - publicystyczny 

23:45 Wanda Czełkowska - reportaż 

00:20 Dziennik fi lozofa Magazyn

06:50 Był taki dzień odc. 484, - felieton 
07:00 Ziemia - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 25 
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 10, - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 3, - serial  
10:20 Ziemia, planeta roślin odc. 1, 
 - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV - reportaż 
11:50 Spirala Dramat psychologiczny 
13:20 Sensacje XX wieku odc. 152, 
 - historyczny  
13:50 Sensacje XX wieku odc. 177, 
 - historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 82, - serial 
15:10 Spór o historię odc. 114, 
 - historyczny 
15:50 Egipt odc. 5 przygodowy 
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Biała wizytówka odc. 4, - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 183, 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 184, 
 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Przeprowadzki odc. 1, - serial 
22:40 Był Luksemburg... - dokumentalny 
23:50 Legenda Wieży Eiffl a 
 - dokumentalny  
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 25

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 20 lat dla świata Cykl - reportaży 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Moc przebaczenia 
 - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Jan Paweł II - papież, który 
 tworzył historię - serial 
15:15 Błogosławiona Juta. Kobieta 
 średniowiecza - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7, - serial 
07:00 Program katolicki 
07:25 Na sygnale odc. 45, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:25 Rod zink a. pl odc. 29, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 82, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 87 s. 7, - serial 
15:30 Tygrysy Europy odc. 16, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 57, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 30, - serial 
19:05 Na sygnale odc. 1, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1810, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1354, - serial 
21:35 Za marzenia odc. 1, - serial  
22:25 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
22:35 Midnight Sun odc. 8, - serial
23:40 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 279 s. 14, - serial
00:35 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7, - serial

05:40 Uwaga! odc. 5232,   
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 19 
 - poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2194 
 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 860, - serial  
12:00 Szkoła odc. 512, - serial  
13:00 19+ odc. 213, - serial  
13:30 Szpital odc. 749, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 513, - serial  
16:30 19+ odc. 214, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 861, - serial  
18:00 Szpital odc. 750, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 105 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5233,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 40, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2635, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 121 - teleturniej 
21:30 Pożar w Burdelu przedstawia 
 „Fabrykę patriotów” - rozrywka 
23:00 Walkiria - dramat wojenny 
01:25 Życie bez wstydu odc. 12 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 627, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 342, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 343, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 132, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 619, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 240, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 752, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2639, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 798, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3580,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 181, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 171, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2640, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 496, - serial 
20:10 Bez litości - sensacyjny  
22:55 Prawnik z Lincolna - sensacyjny

09:10 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czarne chmury 19:00 Sensacje XX wieku

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

Pułkownik Claus von Stauffenberg obmyśla plan 
zabicia Hitlera i odsunięcia nazistów od władzy. 
Udaje się do Wilczego Szańca, aby osobiście 
przeprowadzić zamach na führera.

Robert McCall był agentem amerykańskiego 
wywiadu. Pewnego dnia jego przyjaciółka zostaje 
pobita przez rosyjskich gangsterów. McCall 
postanawia wymierzyć sprawiedliwość i zabija 
członków gangu.

„Bez litości”
(2014r.) Polsat 20:10

„Walkiria”
(2008r.) TVN 23:00
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18:25 Korona królów

05:40 Elif odc. 191, - serial  
06:40 Komisariat odc. 2, - serial 
07:05 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
07:40 - publicystyczny - publicystyczny 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny
09:20 Program rozrywkowy - rozrywka 
10:10 Klan odc. 3270, - teleturniej 
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 40, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na Tasmanii, wyspie 
 diabelskiej - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 192, - serial 
14:55 Korona królów odc. 34, - serial  
14:55 Korona królów odc. 34, - serial  
15:30 - publicystyczny - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3271, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 35, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 - publicystyczny - publicystyczny 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 1, - serial  
22:30 Wszystko dla pań odc. 1, - serial 
23:35 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 8, - serial 
00:00 Uwięzione odc. 9, - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1114, - serial 

06:20 Szpital odc. 262, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 195, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 5, - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 s. 3, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 537, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 196, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 436, - serial 

14:55 Szpital odc. 263, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 3 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 538, - serial 

20:00 Sęp - thriller  

22:50 Pula śmierci - sensacyjny 

00:45 Z Archiwum X odc. 6 s. 10, 

 - science fi ction

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 3, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 6, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 13, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 16, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 78,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 24, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 25, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 3 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 67, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 75,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 68, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 26, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 27, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 4 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153, - serial
21:00 Samotny gringo - sensacyjny 
22:50 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 146, - serial
23:50 Spadkobiercy odc. 44, - rozrywka 
00:50 Anthony Bourdain: Bez 
 rezerwacji odc. 1, - serial 

06:00 To moje życie! odc. 235 s. 3, 
 - teleturniej
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 2, - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 12, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 18, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 19, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 20 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 21 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 40 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41, - serial 
20:00 Tokarev. Zabójca z przeszłości 
 - sensacyjny 
21:55 Plan doskonały - thriller 
00:25 Zoo odc. 7 grozy

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Włodzimierz Strzemiński 

 - wspomnienie - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:15 Lekcje pana Kuki - obyczajowy  

11:00 Czarne chmury 

 odc. 3 przygodowy 

12:05 Czarne chmury 

 odc. 4 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Virtuti - dramat wojenny 

15:35 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:30 Geograf przepił globus - dramat 

18:45 Reprezentacja - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Gianni Schicchi Woody’ego 

 Allena - za kulisami 

 - dokumentalny 

20:35 Gianni Schicchi Opera 

21:50 Dezerterzy odc. 72, 

 - publicystyczny 

22:20 Dziennik fi lozofa odc. 86 

 - magazyn 

22:35 Irina Palm - dramat 

00:25 Blizna - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 485, - felieton 
07:00 - dokumentalny - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 26 
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 11, - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 4, - serial  
10:20 Opowieść o Indiach odc. 2, 
 - dokumentalny  
11:25 Goniec historyczny IPN odc. 13, 
 - publicystyczny  
11:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2, - serial  
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 183, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 184, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 81, - serial 
15:25 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 2, - dokumentalny  
16:30 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1, - serial 
17:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 9 
17:40 Biała wizytówka odc. 5, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 149, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 125, - historyczny 
19:55 Nowe Ateny - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Przeprowadzki odc. 2, - serial 
22:35 Żony oligarchów. Rosja, ruble i 
 miłość - dokumentalny 
23:50 Żelary - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:30 Duch puszczy - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu Cykl - reportaży 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy ślepa 
 wiara? - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 62, - serial  
14:50 Gryf Pomorski droga do wolności 
 - reportaż 
15:15 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa Dokument f
 abularyzowany 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Chingola - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce Magazyn 
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Serce bohatera - obyczajowy 
23:45 Kazembe - dokumentalny

05:25 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1354, - serial 
07:00 Objawienie Pańskie - reportaż 
07:20 Na sygnale odc. 1, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 - felieton 
11:25 Rod zink a. pl odc. 30, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 83, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 88 s. 7, - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1354, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 58, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 31, - serial 
19:05 Na sygnale odc. 2, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1811, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1355, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 - magazyn publicystyczny  
22:55 Brudna prawda o czystym 
 jedzeniu - dokumentalny 
00:00 Program rozrywkowy - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 14,  
07:50 Doradca smaku odc. 40, 
 - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2195 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 861, - serial  
12:00 Szkoła odc. 513, - serial  
13:00 19+ odc. 214, - serial  
13:30 Szpital odc. 750, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 9,  
15:30 Szkoła odc. 514, - serial  
16:30 19+ odc. 215, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 862, - serial  
18:00 Szpital odc. 751, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 106 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5234,  
20:10 Doradca smaku odc. 34, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2636, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 122 - teleturniej 
21:30 Diagnoza odc. 2 s. 2, - serial  
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 2 s. 12, 
 Talk show 
23:30 Superwizjer odc. 1120,  
00:05 36,6 °C odc. 1 s. 3 
 - poradnikowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 628, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 344, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 346, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 133, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 620, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 241, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 753, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2640, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 799, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3581,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 182, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 172, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2641, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 497, - serial 
20:05 Turysta - thriller  
22:20 Gra o życie - sensacyjny 
00:40 Głupi i głupszy bardziej 
 - komedia

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:35 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

06:05 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

W pociągu do Wenecji Frank poznaje Elise. Okazuje 
się, że skrywa ona pewien sekret. Szukający spokoju 
Frank zostaje wplątany w wojnę między rosyjską 
mafi ą a wspieraną przez Interpol włoską policją.

Związany ze wspólniczką w biznesie wdowiec 
Paul wychowuje 17-letnią Caitlin. Pewnego dnia 
dowiaduje się, że córka została porwana. Ze 
względu na swoją przeszłość rozpoczyna śledztwo 
na własną rękę.

„Tokarev. Zabójca z przeszłości”
(2014r.) TV Puls 20:00

„Turysta”
(2010r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:40 Elif odc. 192, - serial  
06:40 Komisariat odc. 3, - serial 
07:05 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
07:40 - publicystyczny - publicystyczny 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny
09:20 Blondynka odc. 75, - serial  
10:15 Klan odc. 3271, - teleturniej 
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 3, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na dzikiej Antarktyce 
 - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 193, - serial 
14:55 Korona królów odc. 35, - serial  
15:30 - publicystyczny - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny
17:55 Klan odc. 3272, - teleturniej
18:25 Korona królów odc. 36, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:15 Sport 
20:20 - publicystyczny - publicystyczny 
20:35 Wielki test. Polskie aktorki i 
 aktorzy odc. 59, Quiz  
22:10 Ostatni w Aleppo - dokumentalny 
23:50 Iron Sky - - komedia 
01:30 Uwięzione odc. 9, - serial 

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 162, - serial 

06:20 Szpital odc. 263, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 196, - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 5, - serial 

09:15 Kryminalni odc. 3 s. 3, - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 538, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 197, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 437, - serial 

14:55 Szpital odc. 264, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 5, - serial 

17:55 Kryminalni odc. 4 s. 3, - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 539, - serial 

20:00 Drzwi w podłodze 

 - dramat 

22:20 Mentalista odc. 5 s. 7, - serial

23:20 W sieci pająka - thriller 

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 4, - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 7, - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 14, - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 17, - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 79,  
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 26, - teleturniej 
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 27, - teleturniej 
11:00 Drużyna A odc. 4 s. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 69, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 76,  
15:00 Detektywi w akcji odc. 70, - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 28, - teleturniej
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 29, - teleturniej
18:00 Drużyna A odc. 5 s. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 154, - serial
21:00 W szczękach rekina - horror 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 147, - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 45, - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 236 s. 3, - teleturniej
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 3, - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41, - serial  
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 13, - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 s. 1, - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 19, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 3, - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 3, - serial
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 19, - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 s. 1, - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 21 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 22 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 41 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42, - serial 
20:00 Transporter III - sensacyjny 
22:05 Człowiek w ogniu - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Białoruski klimat odc. 7 

 - magazyn kulturalny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Ranczo Wilkowyje - komedia 

11:00 Czarne chmury 

 odc. 5 przygodowy 

12:00 Czarne chmury 

 odc. 6 przygodowy 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Nasza ulica - krótkometrażowy 

14:20 Persona non grata - dramat 

16:30 Dezerterzy odc. 72, 

 - publicystyczny 

17:05 Tatarak - dramat 

18:45 Ziggy Dust - reportaż 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Ostatnie uderzenie młotem -

  dramat 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 87 

 - magazyn 

21:50 Jedna scena 

 odc. 22 - magazyn kulturalny 

22:10 Wymyk - dramat 

23:45 Performance odc. 93, 

 - program artystyczny

07:00 Tajemnice początków Polski 
 odc. 1, - serial  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 27 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 12, - serial 
09:10 Biała wizytówka odc. 5, - serial  
10:20 Był Luksemburg... - dokumentalny 
11:25 Spór o historię 
 odc. 44, - historyczny 
12:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 21, - serial 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 149, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 125, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 11, - serial 
15:10 - dokumentalny - dokumentalny 
16:05 Wołyń - zapis zbrodni 
 - dokumentalny 
16:45 Polska i świat z historią w tle odc. 
116 
17:10 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 11, - serial 
17:40 Biała wizytówka odc. 6, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 50, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 51, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 3, - serial 
21:35 Przeprowadzki odc. 3, - serial 
22:40 Klamra - dokumentalny 
23:50 Rajska jabłoń - obyczajowy

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie Cykl 
 - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 43, - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy Cykl 
 - reportaży 
13:30 Świętość w codzienności - św. 
 Joanna Beretta Molla 
 - dokumentalny 
14:00 Serce bohatera - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie - poradnikowy  
16:30 Betafo - dokumentalny 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Jestem Gabriel - obyczajowy 
23:35 Ja głuchy - reportaż

06:05 M jak miłość odc. 1355, - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:25 Na sygnale odc. 2, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz 
11:25 Rod zink a. pl odc. 31, - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 84, - serial 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 89 s. 7, - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1355, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 59, - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rod zink a. pl odc. 32, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1812, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1813, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 697, - serial 
21:45 Na sygnale odc. 180, - serial 
22:25 Plan B - komedia romantyczna 
00:05 Rod zink a. pl odc. 225, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 14,  
07:50 Doradca smaku 
 odc. 34, - kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2196 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 862, - serial  
12:00 Szkoła odc. 514, - serial  
13:00 19+ odc. 215, - serial  
13:30 Szpital odc. 751, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 10,  
15:30 Szkoła odc. 515, - serial  
16:30 19+ odc. 216, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 863, - serial  
18:00 Szpital odc. 752, - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 107 - magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5235,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 26, - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2637, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 123 - teleturniej 
21:30 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 3,   
22:30 Włoska robota - sensacyjny 
00:45 Poranek kojota - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 629, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 347, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 348, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 134, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 621, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 242, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 754, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2641, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 800, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3582,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 183, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 173, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2642, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 498, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 492, - serial 
20:40 Głupi i głupszy bardziej - komedia  
23:00 Kung Fu szał - komedia 
01:25 12 mężczyzn z kalendarza 
 - komedia romantyczna

07:2x0 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

20:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Były komandos, a obecnie kurier do zadań 
specjalnych, Frank Martin, otrzymuje nietypowe 
zlecenie. Ma bezpiecznie przewieźć z Marsylii do 
Odessy Walentynę, córkę ważnego ukraińskiego 
urzędnika.

Harry musi przejść przeszczep nerki. Dawcą może 
być tylko osoba spokrewniona. Gdy okazuje się, że 
mężczyzna ma dorosłą córkę, razem z przyjacielem 
wyruszają w podróż.

„Głupi i głupszy bardziej”
(2014r.) Polsat 20:40

„Transporter III”
(2008r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 3 -3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1027 1026 hPa
 wiatr: 13 14 km/h 

 temperatura: 4 -1 °C
 opady: 1 0 mm
 ciśnienie:  1025 1024 hPa
 wiatr: 15 12 km/h 

 temperatura: 2 -2 °C
 opady: 1 0 mm
 ciśnienie: 1024 1028 hPa
 wiatr: 9 15 km/h 

 temperatura: -4 -4 °C
 opady: 0,1 0,1 mm
 ciśnienie: 1032 1030 hPa
 wiatr: 20 16 km/h 

 temperatura: -2 -7 °C
 opady: 0,1 4 mm
 ciśnienie: 1029 1020 hPa
 wiatr: 12 17 km/h 

 temperatura: 0 -3 °C
 opady: 6 3 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Risotto z boczkiem i pieczarkami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
40 g masła
1 cebula 
100 g wędzonego boczku
100 g małych, oczyszczonych i obranych pieczarek
2 ząbki czosnku
100 g ryżu do risotto
ok. 0,5 l wody
50 g startego sera 
pieprz i sól

Sposób wykonania:
Boczek pokrój w kostkę, pieczarki przekrój na pół 

lub na ćwiartki, czosnek posiekaj. Na patelni rozpuść 
masło, dodaj boczek i smaż do zrumienienia. Obraną 
cebulę drobno posiekaj, wrzuć na patelnię i smaż ok. 2 
minuty. Dorzuć pieczarki oraz czosnek, duś chwilę ra-
zem. Na patelnię ze składnikami wrzuć ryż i mieszaj, aż 
zrobi się szklisty i cały pokryje się tłuszczem, wlej 0,25 l 
gorącej wody i gotuj. Cały czas mieszaj potrawę, a kiedy 
ryż wchłonie pierwszą porcję wody, dolej kolejną i gotuj 
aż ryż będzie dostatecznie miękki. Na samym końcu do-
daj starty ser, sól i pierz, zamieszaj i podawaj od razu.

Smacznego!
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Zadośćuczynienie może otrzymać m.in. kierowca lub pasażer auta uczestniczącego w wypadku drogowym

Fiskus

Zostaw 1 proc. w regionie
Ponad 350 organizacji pożytku publicznego z naszego województwa liczy na 
wsparcie w ramach kampanii dorocznych rozliczeń z fiskusem. Komu można 
ofiarować 1 proc. podatku?

Zachęcamy do przekazania 
jednego procenta podatku docho-
dowego na rzecz wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego. Listę 
NGO-sów, w tym także tych z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskie-
go, można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

- Dla większości pozarządó-
wek liczy się każda złotówka. Te 
nasze działają na rzecz naszego 
regionu – podkreśla marszałek 

Piotr Całbecki.
Liczba podatników, którzy 

przekazują część swojego podatku 
na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego, systematycznie rośnie. 
W ubiegłym roku (w zeznaniach 
za 2016 rok) z możliwości wsparcia 
instytucji trzeciego sektora sko-
rzystało 506 tysięcy podatników 
(w zeznaniach za 2015 rok 488 ty-
sięcy podatników). Łączna suma 
odpisów w PIT-ach mieszkańców 
Kujaw i Pomorza jest niebagatel-

na – wynosi 28,6 miliona złotych. 
W ubiegłym roku mieszkańcy ku-
jawsko-pomorskiego wsparli w ten 
sposób w sumie 315 organizacji po-
żytku publicznego.

Aby przekazać jeden procent 
podatku organizacji pozarządowej 
wystarczy w rocznym zeznaniu 
podatkowym wpisać jej numer 
KRS oraz wyliczoną kwotę z 1 pro-
centa podatku. Resztą formalności 
zajmie się właściwy urząd skarbo-
wy.

W tej rubryce adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska, prowadząca 
Kancelarię Adwokacką w Wąbrzeź-
nie (ulica Wolności 4, tel. 663 018 
891), w formie przystępnych pytań 
i odpowiedzi przybliża Czytelni-
kom zawiłości prawa. 

– Pani Eliza została potrą-
cona przez samochód w 2016 r. 
Kilka tygodni leżała w szpitalu, 
później miała kilkumiesięczną 
rekonwalescencję. Nie wszystko 
udało się skutecznie wyleczyć. 
Wszystkie świadczenia medycz-
ne pokrywał jednak NFZ i ani 
ona, ani nikt z rodziny nie mu-
siał ponosić żadnych kosztów. 
Czy mimo tego ma szanse na 
uzyskanie jakichkolwiek świad-
czeń ?

– Tak. Chodzi tu właśnie o za-
dośćuczynienie za krzywdę, czyli 
zapłatę określonej kwoty pienięż-
nej za cierpienia, których doznało 
się wskutek wypadku. Zwykle do 
tego typu zdarzeń drogowych do-
chodzi z powodu przekroczenia 
przepisów ruchu drogowego przez 
kierującego pojazdem. Zadość-
uczynienie może otrzymać tak po-
szkodowany pieszy, jak i kierowca 
lub pasażer auta uczestniczącego 
w wypadku drogowym.

– Czy to oznacza, że zadość-
uczynienia domagać się trzeba 
od kierowcy - sprawcy wypadku? 
A co jeśli jest to biedna osoba, 
bez dochodów i majątku, która 
prowadziła stare, sprowadzane 
z zagranicy auto?

- Dochodzenie zadośćuczy-
nienia od sprawcy jest oczywiście 
możliwe. Z mojej praktyki wynika 
jednak, że nie jest ono zbyt po-
pularne. Podstawowa kwestia to 
właśnie ograniczenia w uzyska-
niu zadośćuczynienia od spraw-
cy ze względu na jego sytuację 

majątkową. Sąd zawsze sprawdzi 
te okoliczności. Dlatego prawie 
wszystkie tego typu roszczenia 
kierowane są do towarzystw ubez-
pieczeniowych. Każdy kierowca, 
zgodnie z przepisami, posiadać 
musi polisę OC i do tego właśnie 
towarzystwa ubezpieczeniowego, 
w którym się ubezpieczył skiero-
wać należy roszczenie. 

– Niestety, część kierowców 
zapomina o swoim obowiązku. 
Czy to oznacza, że szanse na 
uzyskanie zadośćuczynienie są 
wówczas stracone ?

– Nie. Po pierwsze, możemy 
dochodzić go dalej od sprawcy. 
Ale i w tych przypadkach nie jest 
to konieczne, ponieważ odpowie-
dzialność przejmuje w takiej sy-
tuacji Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny (UFG).

– Czy sprawę musimy kiero-
wać od razu do sądu?

– Nie ma takiej potrzeby. 
Najpierw należy domagać się za-
dośćuczynienia w postępowaniu 
przedsądowym. Czasem uda się 
uzyskać satysfakcjonującą kwotę. 

Jest to, niestety, raczej rzadkie, 
szczególnie wtedy, gdy na tym eta-
pie poszkodowany występuje bez 
adwokata. Towarzystwa ubezpie-
czeniowe niezbyt często zgadzają 
się na wypłatę satysfakcjonującego 
zadośćuczynienia bez sprawy są-
dowej. Są to sprawy trudne i tylko 
właściwa argumentacja, poparta 
odpowiednią wiedzą prawną, daje 
szanse na uzyskanie stosunkowo 
wysokiej kwoty odszkodowania. 
Towarzystwa ubezpieczeniowe czy 
UFG reprezentowane są przez wy-
specjalizowanych prawników, dla-
tego tak trudno poszkodowanemu 
samodzielnie uzyskać odpowiednią 
rekompensatę za swoje cierpienia. 
Z mojego doświadczenia wynika, 
że przed sądem przedstawiając 
właściwe argumenty i przytaczając 
stosowne orzecznictwo o wygraną 
jest znacznie łatwiej. Jest ona wy-
kluczona tylko wtedy, gdy w istocie 
to sam poszkodowany był wyłącz-
nym sprawcą zdarzenia. Może być 
też tak, że przyczynił się do niego 
na przykład łamiąc przepisy ruchu 
drogowego. Wówczas zadośćuczy-

nienie jest odpowiednio zmniej-
szane.

– Jakie kwoty wchodzą 
w grę?

– Bardzo trudno to określić, 
ponieważ kwot zadośćuczynienia 
nie określają żadne przepisy. Sądy 
zasadzają różne kwoty: od kilku 
do nawet kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Przy najcięższych przy-
padkach mogą być jeszcze wyższe. 
Zawsze oceniana jest indywidualna 
sytuacja danej osoby, w tym wiek, 
skala cierpień, uszczerbek na zdro-
wiu, wpływ na życie zawodowe, 
rodzinne, zarobki, długość lecze-
nia czy rekonwalescencji. W przy-
padku dotyczącym pani Elizy, gdy 
okres leczenia był tak długi i po-
szkodowana ma trwały uszczerbek 
na zdrowiu, z dużym prawdopodo-
bieństwem można mówić o kwo-
cie rzędu kilkudziesięciu tysięcy 
złotych.

– Czy zadośćuczynienie jest 
jedynym świadczeniem, które 
można uzyskać?

– Nie. Mówiliśmy o nim jako 
rekompensacie szkód niemajątko-

wych. Jeśli dana osoba poniosła 
szkody majątkowe typu uszko-
dzenie samochodu, ubrań, ko-
nieczność zakupu leków, wydatki 
na lekarza, opiekunkę itp., zwrotu 
wszystkich tych kwot można się 
także domagać. W określonych 
przypadkach w grę wchodzą jesz-
cze odszkodowania za utratę za-
robków czy stała renta.

– Pan Wojtek poślizgnął się 
na oblodzonym gminnym chod-
niku. Złamaną rękę leczył przez 
kilka miesięcy. Czy i on może 
otrzymać zadośćuczynienie?  

– Tak. Duża liczba spraw w są-
dach dotyczy szkód poniesionych 
na oblodzonych chodnikach. Za-
dośćuczynienia domagamy się 
wówczas czasem od właściciela 
posesji, najczęściej jednak od gmi-
ny zobowiązanej do odśnieżania 
chodnika czy parkingu albo jej 
ubezpieczyciela. Przyznaję, że te 
sprawy są jednak zwykle jeszcze 
trudniejsze dowodowo, ponieważ 
nikt nie zabezpiecza zwykle dowo-
dów w miejscu, gdzie poślizgnął się 
i złamał rękę. 

– Może warto wówczas zro-
bić chociaż zdjęcie oblodzonego 
chodnika?

– Nikt z nas nie myśli o czymś 
takim w tego typu trudnej chwili, 
ale jeśli przyjdzie nam to do gło-
wy, to zdecydowanie zalecam takie 
postępowanie. Gdy zgłosimy się 
później do adwokata, który ma po-
prowadzić w naszym imieniu spra-
wę o zadośćuczynienie, będzie mu 
znacznie łatwiej udowodnić nasze 
racje.

adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska 

fot. pixabay

Kilka pytań o… zadośćuczynienie
PRAWO  Dziś omawiamy kwestię zadośćuczynienia za krzywdę związaną nie tylko z wypadkiem drogo-
wym, ale i poślizgnięciem się na oblodzonym chodniku

OPP z terenu ukazywania się naszych tygodników

0000013316 KARMELICKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W TRUTOWIE

0000043591 WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI

0000049585 LUDOWY KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” 
W KOWALEWIE POMORSKIM

0000109683 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI POWIATU WĄBRZESKIEGO

0000277212 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „UNIA” 
WĄBRZEŹNO

0000308397 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LIPNIE
0000325971 STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO 

„ODEON”
0000329645 STOWARZYSZENIE NA RZECZ PEŁNEGO ROZ-

WOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
0000375216 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW 

W WIELGIEM
0000517984 RYPIŃSKIE STOWARZYSZENIE „INICJATYWA”



Czwartek 22 lutego 2018 zdrowie 23

Zapisy do udziału w akcji odby-
wają się na stronie http://rejestra-
cja.kujawsko-pomorskie.pl/. Reje-
stracja trwa do 22 lutego. Liczba 

miejsc jest ograniczona.
- To kolejna odsłona naszej 

dorocznej akcji wspólnego pozna-
wania Kujaw i Pomorza z przewod-

nikiem. W bogatej ofercie muze-
ów, kół przewodnickich i klubów 
turystycznych z pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy 
dzieci, młodzież, seniorów i całe 
rodziny – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

W przygotowanie akcji włączy-
ło się prawie 40 instytucji i orga-
nizacji z regionu. Na mieszkańców 
i turystów czeka kilkadziesiąt pro-
pozycji spędzenia wolnego czasu - 
zwiedzanie wystaw, zabytków i in-
nych atrakcji turystycznych, a także 
prelekcje, rajdy oraz gry miejskie.

W programie między inny-

mi spacer tematyczny „Apteka 
w krajobrazie miejskim ukryta”, 
zakończony spotkaniem z zielarką 
w Żninie; zwiedzanie zabytkowego 
księgozbioru bernardynów bydgo-
skich; wycieczka śladami św. Wa-
lentego w Chełmnie; gra miejska 
„Zagadki centrum miasta” w Ino-
wrocławiu; rajd „Bydgoszcz nocą”; 
spacer po toruńskiej Starówce po-
święcony mniej znanym legendom 
i opowiastkom o Toruniu; a także 
zwiedzanie Zamku Golubskiego 
oraz Fortu Wielka Księża Góra 
w gminie Grudziądz. Warto też 
zwrócić uwagę na szereg spotkań 
poświęconych Annie Wazównie, 
które są organizowane w roku ob-
chodów 450. rocznicy urodzin tej 
wyjątkowej, związanej z naszym 
regionem, księżniczki.

Z oferty można skorzystać w 22 
miejscowościach: Biskupinie, Brod-
nicy, Bydgoszczy, Chełmnie, Cie-

chocinku, Golubiu-Dobrzyniu, Gru-
dziądzu, Inowrocławiu, Jabłonowie 
Pomorskim, Koronowie, Kruszwi-
cy, Nieszawie, Pakości, Solcu Ku-
jawskim, Strzelnie, Świeciu, Toru-
niu, Rypinie, Wenecji (gm. Żnin), 
Wielkich Lniskach (gm. Grudziądz), 
Włocławku, Żninie. Żeby zobaczyć, 
jakie atrakcje są dostępne, na stro-
nie poświęconej rejestracji należy 
wybrać odpowiednią miejscowość.

Wydarzenie odbędzie się w ra-
mach wojewódzkich obchodów 
Międzynarodowego Dnia Prze-
wodnika Turystycznego. Obcho-
dy organizowane są przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego i Wojewódzki 
Samorząd Przewodników Tury-
stycznych PTTK już po raz ósmy. 
Do akcji „Poznaj swój region z prze-
wodnikiem” włączają się również 
instytucje samorządowe z całego 
regionu.

Jak zrobić kitchari?

2 łyżki masła klarowanego 
pół łyżeczki czarnuszki
pół łyżeczki kminu rzymskiego
pół łyżeczki kurkumy
pół szklanki ryżu 
pół szklanki czerwonej soczewicy
woda
sól
sposób przygotowania:
Na połowie masła klarowanego pod-
smaż przyprawy (po kolei). Dodaj ryż, 
soczewicę, zalej wodą i gotuj. Konsy-
stencja powinna być półpłynna. Na 
koniec dodaj resztę tłuszczu i sól do 
smaku.

Jednodniowy detoks 
wg zasad aJurwedy

1. Wieczorem, dzień przed detok-
sem, wypijamy 2 łyżeczki oleju ry-
cynowego zmieszane z kubeczkiem 
ciepłej wody.
2. Rano, na czczo, wypijamy szklankę 
ciepłej wody z sokiem z cytryny.
3. Ok. godz. 8.00 jemy śniadanie – 
same owoce.
4. O 10.00 wypijamy herbatę z imbi-
rem.
5. O 12.00 należy zjeść łyżeczkę 
startego imbiru. Na obiad przygoto-
wujemy ryż, który spożywamy z jo-
gurtem naturalnym.
6. O 16.00 możemy spożyć talerzyk 
owoców.
7. O 18.00 kolacja – kitchari. To ro-
dzaj kleiku. 
8. Przed snem wypijamy kubek zio-
łowej herbaty.

Turystyka

Zwiedzaj to, co pod ręką
Urząd marszałkowski zaprasza do bezpłatnego zwiedzania atrakcji turystycznych 
Kujaw i Pomorza w najbliższy weekend. Warto się pospieszyć, zapisy trwają do 
22 lutego.

Joga – poznaj swoje ciało
styL Życia  Jesteś tym, co jesz. Odpowiednie, zbilansowane posiłki nie tylko służą zdrowiu, pozwo-
lą też na dłużej zachować młodość i wzmocnią efekty ćwiczeń

W dzisiejszym odcinku na-
szego spotkania z jogą kilka słów 
na temat oczyszczania organizmu 
z toksyn, które są wchłaniane 
wraz z pokarmem.

Sposobem najprostszym, i do 
tego niedrogim, jest spożywanie 
wody. Nawodnienie organizmu to 
podstawa. Dwa litry wody to nie-
zbędne minimum, które dorosły 
człowiek powinien spożyć w cią-
gu jednego dnia. Dobrze dodać 
do niej kilka plasterków cytryny. 
Tak przygotowaną wodę najlepiej 
przechowywać w miedzianym 
czajniku. Pierwszą szklankę wy-
pijamy na czczo. Cytryna pomaga 
w oczyszczaniu wątroby, taki na-
pój nawadnia też jelita, pomaga 
w problemach żołądkowych. 

Podczas oczyszczania zrezy-
gnujmy z tradycyjnego białego 
pieczywa na rzecz chrupkiego. To 
ostatnie zawiera dużą ilość błon-
nika, a jego podstawą jest pełno-
ziarnista mąka żytnia. Kanapki 
uzupełniamy pastami warzywny-
mi i rybnymi.

Polecam też lekkostrawne 
zupy z ciecierzycy i soczewicy. 
Należy je jeść jak najczęściej. Roz-
grzewają, mają dużo błonnika, 
wspomagają pracę jelit i prawi-
dłową przemianę materii. Warto 
wprowadzić do menu kasze, naj-
lepiej z warzywami.

Generalną zasadą jest nie-
objadanie się. Pokarmy mięsne, 
zwłaszcza te przetworzone, to 
główne źródło chorób, także no-
wotworowych. Często przyczyną 
złego samopoczucia jest pełen 
brzuch i związana z tym niestraw-
ność. Starajmy się temu zapobie-
gać. Pożywienie ma odżywiać cia-
ło i umysł, a nie mu szkodzić.

Wracając do tematu ćwiczeń, 
tym razem przedstawiamy pozy-
cje, które wspomogą kręgosłup. 
Nie są one szczególnie trudne, ale 
na pewno wymagają uwagi oraz 
precyzji. 

Pozycja 1: Parśvottanasana 
(pozycja intensywnego rozcią-
gania bocznego)

Stajemy w pozycji góry, ro-

bimy wydech i wysuwamy prawą 
stopę do przodu na odległość 90-
100 centymetrów. Utrzymujemy 
wyciągnięty kręgosłup, pochylamy 
tułów do przodu kontynuując wy-
dech. Jeżeli to możliwe, dotykamy 
brodą do góry goleni. Przy tym 
ćwiczeniu możemy wykorzystać 
pomoc, jakim jest klocek do jogi.

Co nam daje to ćwiczenie? 
Otwiera klatkę piersiową, wzmac-
nia kostki i kolana. Intensywnie 
rozciąga ścięgna podkolanowe, 
wzmacnia mięśnie brzucha i wy-
dłuża kręgosłup. Poprawia pro-
cesy trawienne i krążenie krwi, 
a także pobudza tarczycę i gru-
czoły przytarczyczne. Asana nie 
jest wskazana dla osób z niskim 
ciśnieniem i kobiet w ciąży.

Pozycja 2: ardha chandra-
sana (pozycja półksiężyca)

Stajemy w pozycji góry, a na-
stępnie w pozycji trójkąta roz-
ciągniętego w prawo. Robimy 
wydech i zginamy prawe kolano. 
Opieramy się na opuszkach pal-
ców prawej dłoni. Wykonujemy 
wdech i podnosimy lewą nogę, 
lekko balansując na prawej nodze. 
Jeżeli to możliwe, wyciągamy lewą 
rękę do góry lub pozostawiamy 
ją na biodrze. Prostujemy nogę 
prawą w kolanie. W takiej pozycji 
pozostajemy na kilka oddechów. 
Robimy to samo na drugą stronę. 

Pozycja poprawia krążenie 
krwi, rozciąga ścięgna podkola-
nowe, otwiera klatkę piersiową 
i biodra. Uśmierza ból nerwu 
kulszowego. Poprawia również 
skupienie uwagi i koncentrację, 
zmniejsza stres. Nie jest jednak 
polecana dla osób z niskim ciśnie-
niem krwi, kontuzją kolan.

(Maw)
fot. archiwum P. i K. 

Sulikowskich

W niedzielę 25 lutego przewodnik opowie turystom o tajemnicach golub-
skiego zamku

Pozycja 1: Parśvottanasana (pozycja intensywnego rozciągania bocznego)

Pozycja 2: Ardha Chandrasana (pozycja półksiężyca)
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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)

W tym tygodniu wpadniesz w wir tylu spraw, że nie 
będziesz wiedział, w co włożyć ręce. Tu ktoś popro-
si cię o pomoc, tam wyjdą zaległości, które szybko 
trzeba nadrobić. Będziesz zaganiany, zdezorientowa-
ny i zdenerwowany. Tylko spokój może cię uratować. 
Zamiast tracić siły na panikowanie, zabierz się do 
pracy i punkt po punkcie odhaczaj, co już zrobiłeś.

Kolejny raz ktoś z pracy próbuje sobie przypisać twoje 
osiągnięcia. Przyszła pora, by na to zareagować. Na 
chłodno, bez emocji, opracuj plan działania. Jeśli ko-
lejny raz odpuścisz, twoja frustracja będzie narastać. 
Czas powodzenia w sprawach finansowych. Albo 
otrzymasz zaległą premię, albo bez kłopotu i na do-
brych warunkach załatwisz pożyczkę lub kredyt. 

Energia będzie cię rozsadzać. Zaczniesz załatwiać 
wszystkie sprawy jednocześnie i, o dziwo, pora-
dzisz sobie doskonale. Na niwie zawodowej zapre-
zentujesz kilka nowych pomysłów, przekonasz też 
współpracowników do ich realizacji. Spodziewaj się 
zaproszenia na fajną imprezę. Spotkasz tam kogoś, 
kto zawróci ci w głowie. Miłosna przygoda gwaran-
towana.

Uważaj na to, co mówisz. Ktoś bacznie nasłuchuje, 
czym się przechwalasz i za chwilę zacznie odkry-
wać twoje powiązania, co może osłabić twoją po-
zycję zawodową. Masz dużo zalet, nie trzeba  ich 
pompować, by wyróżnić się na tle pracowników. 

Doskonały tydzień. Będziesz pełen sił, bez kłopo-
tu poradzisz sobie z każdym zadaniem. Zyskasz 
uznanie zwierzchników, a to może oznaczać nawet 
premię. Ktoś poprosi cię o radę w ważnej dla niego 
sprawie. Powiedz, co dyktuje ci serce. Pomoże, a ty 
zyskasz wdzięczność.

To, czego ci teraz potrzeba, to zwolnienie tempa. 
I gwiazdy temu sprzyjają. Zaplanuj weekendowy 
wyjazd i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się 
w domu i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumu-
latory. Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okaza-
nie mu zainteresowania.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważny, obowiązkowy 
i nadzwyczaj dokładny. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałeś.

Rozkwitniesz intelektualnie. Zaczniesz interesować 
się nowymi sprawami, będziesz dużo czytać, dzielić 
się swoją wiedzą i ją weryfikować. Dobra forma przy-
da się do rozwiązania trudnego zadania, które przed 
tobą. Zasięgnij rady bliskiej ci osoby. W sprawach 
sercowych okazja do gorącego romansu i pokusa 
zdrady. Zastanów się, ile na tym stracisz, a ile zy-
skasz.

Przełożeni postanowią ocenić twoje postępy zawo-
dowe. Przygotuj się do tego. Jeśli kierujesz zespo-
łem, podziel zaległe zadania między współpracow-
ników, by szybko je wykonać. Nie bierz wszystkiego 
na swoje barki. Będziesz miał teraz więcej obowiąz-
ków domowych niż zwykle. Uważaj, by się nie prze-
pracować. Znajdź choć chwilę na relaks, wyjdź na 
spacer, poczytaj.

Uważasz, że wszystko idzie źle i nadszedł zdecydo-
wanie gorszy czas. Nic bardziej mylnego. W tych 
niesprzyjających okolicznościach czai się szansa, 
ale musisz ją dostrzec, by móc wykorzystać. Nie idź 
na skróty, trzymaj się ustalonych zasad, a wszystko 
się ułoży po twojej myśli. Przed podjęciem decyzji 
upewnij się, że nie kierują tobą tylko i wyłącznie 
emocje.

Udany czas. Nie zabraknie okazji do radości i zabawy. 
Poczujesz się wyluzowany, zrelaksowany, będziesz 
o wiele bardziej tolerancyjny i wyrozumiały niż zwy-
kle. Ktoś poprosi cię, byś został mediatorem między 
zwaśnionymi stronami. Dobrze sobie poradzisz z tym 
niecodziennym zadaniem. Nie wątp w swoje siły ani 
kompetencje.

Pora, byś nauczył się stawiać granice. Jeśli ktoś zmu-
sza cię do pośpiechu, żąda niemożliwego – odmawiaj 
zdecydowanie, ale uprzejmie. Nie bierz też ani na sie-
bie, ani do siebie cudzych pretensji. Nie dogodzisz 
wszystkim. Postępuj tak, by być w zgodzie z sobą. Ktoś 
da ci radę, jak rozwiązać ważną sprawę. Zanim ją od-
rzucisz, zastanów się, czy nie jest dobra.

Kolorowanki dla dzieci
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r e k l a m a  w  c g d

tel.  608 688 587
z A D z w o ń

wieś tętni życiem
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  koła gospodyń wiejskich w gmi-
nie golub-dobrzyń działają bardzo prężnie. kolejnym przykła-
dem jest kgw z Nowejwsi

Od lipca 2016 roku przewod-
niczy mu monika Barczykowska. 
Na co dzień matka (dwoje dzieci), 
żona (mąż Sylwester) i gospodyni 
domowa. Niełatwo jest pogodzić 
te wszystkie funkcje, a do tego 
jeszcze działać społecznie. 

Nowawieś jest małą, rolniczą 
wioską położoną niedaleko golu-
bia-dobrzynia. Po Państwowym 
gospodarstwie rolnym nic już 
nie pozostało. kgw w Nowejwsi 
liczy sobie 15 członkiń. Są to panie 
w wieku od 30 do 84 lat.  działają 
bardzo prężnie w szerzeniu sze-
roko pojętej kultury. dbają o tra-
dycję i obyczaje, oferta kulturalna 
jest niezwykle bogata. Swoją dzia-
łalność opierają na bazie świetlicy 
wiejskiej. dzięki staraniom soł-
tysa wsi i mieszkańców została 
ona całkowicie wyremontowana 
w 2016 roku i może pomieścić 
około 50 osób. to właśnie w nie 
odbywa się większość imprez. 

rok 2017 był bardzo bogaty 
w wydarzenia kulturalne. Odby-
ły się: dzień Seniora i choinka, 
w której uczestniczyło około 25 
osób w wieku ponad 55 lat. Był 

mikołaj, paczki, a całość połączy-
ła muzyka i słodki poczęstunek. 
Niedługo później, bo w marcu od-
był się dzień kobiet. tym razem 
panie zostały zaproszone do po-
bliskiego gałczewka, gdzie władze 
gminy golub-dobrzyń urządziły 
wspaniały wieczór, połączony 
z występem nieżyjącego już Zbi-
gniewa wodeckiego. 

Panie z kgw w Nowejwsi 
brały również udział w spotkaniu 
z sołtysem wsi w restauracji ka-
prys w golubiu-dobrzyniu. Jedna 
z członkiń wzięła również udział 
w koncercie w filharmonii w Byd-
goszczy. miesiące wiosenne to już 
spotkania na wolnym powietrzu. 
w kwietniu członkinie pojechały 
na Jarmark wielkanocny, który 
odbył się w Przysieku. w maju 
natomiast brały czynny udział 
w Przeglądzie Pieśni ludowych 
na Zamku golubskim. mogły 
wówczas zaprezentować swo-
je wyroby kulinarne. Podobnie 
było na festiwalu „Zielona rzeka” 
w ciechocinie, gdzie kgw poka-
zało tradycyjne potrawy kujaw 
i Pomorza.

– dzień dziecka był nato-
miast zorganizowany w jednym 
z gospodarstw agroturystycz-
nych w Skępsku. tu nasze dzieci 
miały do dyspozycji zjeżdżalnie, 
trampoliny i przejażdżki brycz-
ką – opowiada przewodnicząca 
monika Barczykowska. – Swoją 
obecnością wsparliśmy również 
jubileusz 70-lecia kgw w Nowo-
grodzie. Bez naszej obecności nie 
mogłyby się również odbyć do-
żynki gminne w Pustej dąbrówce, 
gdzie nasz wieniec zajął drugie 
miejsce, jako wieniec nowatorski. 
Jesień to już tradycyjnie świę-
to ziemniaka w Przysieku oraz 
dożynki w kościele parafialnym 
w golubiu. Uczestniczyliśmy rów-
nież w obchodach chrztu Polski,  
nasze panie bawiły się ponadto 
na występach kabaretu e.w.g. 
we wrockach oraz na koncercie 
noworocznym jednego ze śpie-
waków operowych – podkreśla 
przewodnicząca. 

Oprócz tak bogatej w impre-
zy działalności kulturalnej, kgw 
w Nowejwsi prowadzi własne 
warsztaty, na których panie uczą 
się, jak przystroić świąteczny stół, 
jak wykonać ozdoby choinkowe.

– lubimy również organizo-
wać wycieczki krajoznawcze po 
Polsce. Byliśmy już w Szymbarku, 
gdzie poznałyśmy kulturę kaszub, 
a także zwiedziliśmy skansen Zie-
mi mazowieckiej w Sierpcu. do 
tego dochodzą wyjazdy do kina – 
dodaje pani monika. – Staram się 
całą działalność dokumentować, 
prowadząc kronikę kgw. chcia-
łabym, aby nasze koło się po-
większało, stąd apel do naszych 
pań. Zapraszam do nas, życie na 
wsi nie musi być wcale nudne ani 
uciążliwe! 

Tekst i fot. (Maw)

Na czele KGW w Nowejwsi stoi przewodnicząca Monika Barczykowska

Pracownik zakładu omówi 
sposób wystawiania e-Zla oraz 
nową metodę podpisywania 
zwolnień elektronicznych. Bę-
dzie można uzyskać też dostęp 
do profilu PUe oraz otrzymać 
pomoc przy pobieraniu certyfi-
katu ZUS. 

– lekarzu, dzięki e-Zla zy-
skasz czas, ponieważ system wy-
pełni znaczną cześć informacji 
automatycznie, unikniesz części 
błędów, które są weryfikowa-
ne podczas wystawiania e -Zla 
przez aplikację, nie zapomnisz 

o możliwości skierowania pa-
cjenta na rehabilitację leczniczą, 
nie będziesz musiał odwiedzać 
ZUS-u w celu pobrania bloczków 
lekarskich oraz w celu oddania 
wystawionych zwolnień – tłu-
maczy krystyna michałek, rzecz-
nik regionalny ZUS-u. 

konsultacje odbywać się 
będą w każdy poniedziałek 
w godz. 15.00-18.00 na wyzna-
czonych stanowiskach na sali 
obsługi klientów. 

(ToB)

WYkAZ pUNktóW:
1. Bydgoszcz – Św. Trójcy 33 
 oraz Andersena 6
2. Inowrocław – Solankowa 15
3. Nakło – Bohaterów 12a
4. Świecie – Wojska Polskiego 87A
5. Tuchola – Dworcowa 8
6. Żnin – 700-lecia 37
7. Sępólno Krajeńskie 
 – Kościuszki 16
8. Toruń – Mickiewicza 33/39,
9. Grudziądz – Wybickiego 39
11. Włocławek – Płocka 167 
12. Aleksandrów Kuj. 
 – Słowackiego 6a
13. Brodnica – Mały Rynek 5,
14. Lipno- Mickiewicza 43,
15. Golub-Dobrzyń 
 – 1000-lecia 25
16. Rypin – Mławska 12

Konsultacje na temat e-ZLA
lekarzy już dziś mogą umawiać się na indywidualne konsultacje z pracownikiem 
ZUS dotyczące e-Zla.

Region

Wygraj bilety 
na kabarety!
Już w sobotę 3 marca w hali sportowej w Skrwilnie 
wystąpi kabaret Jurki oraz marcin daniec. cały czas 
można nabywać bilety na imprezę. Natomiast dzięki 
nam można wygrać podwójne zaproszenie. wystar-
czy wziąć udział w naszym konkursie.

Region

Jurki to zielonogórska grupa, 
która na scenie występuje już od 
ponad 20 lat. Jest ona przedstawi-
cielem tradycyjnego w formie ka-
baretu. Na jej program składają się 
skecze, monologi i piosenki o róż-
norodnej tematyce obyczajowo-
społecznej. członkowie kabaretu 
pozwalają sobie na improwizowa-
nie w trakcie skeczy, dzięki czemu 
występ jest żywy, dynamiczny i za 
każdym razem nieco inny. two-
rzą również piosenkę kabaretową. 
Nikomu nie trzeba także przed-
stawiać marcina dańca. 61-letni 
satyryk jest znany w całym kraju, 
a jego repertuar sięga praktycznie 
wszystkich dziedzin życia.

Impreza odbędzie się w hali 
przy ul. Bieżuńskiej 16 w Skrwil-

nie, początek o godz. 19.00. Bile-
ty na VIII wieczór kabaretowy są 
do nabycia w kasie Urzędu gminy 
w Skrwilnie przy ul. rypińskiej 7 
w cenie 55 zł za wejściówkę. Ilość 
miejsc jest ograniczona.

ale możecie też pójść na wy-
stępy całkowicie za darmo. tylko 
u nas do wygrania dwa podwójne 
zaproszenia na kabarety. wystar-
czy śledzić nasz profil na facebo-
oku. w weekend ogłosimy szybki 
konkurs, w którym rozdamy bile-
ty. wejściówki będą do odebrania 
w dniu imprezy przy wejściu na 
salę. tygodnik cgd jest patronem 
medialnym wydarzenia, a organi-
zatorem VIII wieczoru kabareto-
wego Urząd gminy w Skrwilnie.

(ak), fot. nadesłane
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Człowiek, który 
oszukał wszystkich
POSTAĆ  Nazywano go królem zapałek. Był uznawany 
za finansowego magnata. Posiadał banki, fabryki i kopal-
nie. Nikt nie zdawał obie sprawy, że jego imperium było 
jednym wielkim szwindlem. Ivar Kreuger jest uznawany 
za jednego z największych oszustów w historii

Ivar Kreuger był Szwedem. 
Urodził się w mieście Kalmar. Jego 
ojciec posiadał fabrykę zapałek. 
Był bardzo zdolnym dzieckiem. 
Przeskoczył dwa lata w szko-
le, podejmując naukę w domu 
z prywatnymi nauczycielami. 
Mając 16 lat rozpoczął studia na 
sztokholmskiej politechnice. 
W wieku 20 lat był już inżynie-
rem. Jako młody człowiek szu-
kał dla siebie miejsca w świecie. 
Spędził siedem lat na podróżach. 
Był w USA, Afryce i Meksyku. 
W południowej Afryce prowadził 
przez pewien czas restaurację do 
spółki ze swoim przyjacielem. 
Szczęście uśmiechnęło się do 
niego, gdy zaczął pracować w hu-
cie i poznał system wytopu stali 
opracowany przez Juliusa Kahna. 
Szybko zdobył prawa do zastoso-
wania tego systemu w Szwecji 
i w Niemczech, gdzie dotą nie był 
on znany. 

W 1907 roku powrócił do 
Szwecji, gdzie założył własną 
hutę. Rok później otworzył hutę 
w Niemczech. Biznes miał się 
świetnie. Dzięki nowej metodzie 
produkcji mogły powstawać wy-
sokie budynki oparte o stalowe 
szkielety. Ivar Kreuger uzyskał 
nawet kontrakt na budowę sta-
dionu olimpijskiego w Sztok-
holmie. Jako pierwszy przed-

siębiorca budowlany obiecywał 
kary umowne jeśli jego pracow-
nicy nie ukończą prac w terenie. 
W ten sposób zdobywał nowych 
klientów. Był jednak haczyk. Jeśli 
firma Kreugera ukończyła prace 
przed terminem, wówczas inwe-
stor musiał płacić jej bonusy. 

Pomysłowy Szwed po kil-
ku latach pozbył się większości 
udziałów w firmie i zajął innym 
przedsięwzięciem – zaczął ku-
pować cudze przedsiębiorstwa 
i banki. W ten sposób stał się 
właścicielem kopalni, kolei, tar-
taków, drukarni, nieruchomości 
w wielu miastach Europy oraz 
pakietu kontrolnego znanej fir-
my Ericsson. Zajmowała się ona 
rynkiem telefonicznym. Wkrótce 
kontrolował połową rynku stali 
na świecie oraz połową rynku ce-
lulozy. Co najciekawsze, podczas 
I wojny światowej podbił rynek 
zapałkarski. Należały do niego 
niemal wszystkie fabryki. 

Po wojnie wiele krajów Euro-
py przeżywało wielkie kłopoty fi-
nansowe. Kreuger był już na tyle 
bogaty, że udzielał im pożyczek. 
W zamian oczekiwał jednego – 
monopolu na handel zapałkami 
w danym kraju. Wkrótce Szwed 
zaczął zdobywać monopole tak-
że w innych dziedzinach np. 
w przemyśle drzewnym. W 1931 

roku kontrolował 200 przedsię-
biorstw. 

Skąd Ivar brał pieniądze? 
Sprzedawał udziały w swoich fir-
mach, ale czynił to sprytnie. Ofe-
rował udziały typu A oraz typu 
B. Te pierwsze były drogie, ale 
gwarantowały głos w sprawach 
firmy. Udziały typu B były tanie, 
przynosiły zyski, ale nie gwaran-
towały głosu. W ten sposób zy-
skiwał pieniądze, a jednocześnie 
nie tracił udziału w firmie. Lu-
dzie ufając w geniusz Szweda, pa-
kowali w jego firmy miliony do-
larów, często oszczędności życia. 
Kreuger zaczął tworzyć fikcyjne 
zyski przelewając pieniądze z fir-
my do firmy. Zakładał także nowe 
przedsiębiorstwa, które istniały 
tylko na papierze. Nie przeszka-
dzało to inwestorom w zakupie 
ich akcji. Cały czas pożyczał tak-
że pieniądze państwom, przez co 
rządy wolały nie zachodzić mu 
za skórę i nie sprawdzały podwa-
lin biznesu. W 1925 roku pożyczył 
Polsce 6 mln dolarów, a pięć lat 
później 32 mln dolarów. W 1929 
roku, u szczytu kariery, posia-
dał majątek wart 100 miliardów 
dolarów (według współczesnej 
wartości). 

Problemy Kreugera rozpoczę-
ły się w 1929 roku, gdy doszło do 
krachu na nowojorskiej giełdzie 
papierów wartościowych. Ludzie 
zaczynali masowo pozbywać się 
akcji, a Kreuger nie miał z czego 
ich spłacać. Gdy grunt zaczął pa-
lić się pod nogami, w 1932 roku 
wrócił do Europy, by spotkać się 
ze swoimi bankierami. 12 mar-
ca został znaleziony martwy 
w swoim apartamencie w Pary-
żu. Po śledztwie policja doszła 
do wniosku, że Szwed zastrzelił 
się późnym wieczorem. W po-
koju zostawił otwartą kopertę, 
a w niej listy do swojej siostry, 
koleżanki i kolegi. W momencie 
śmierci Kreger posiadał majątek 
wart 3 miliardów dolarów. mi-
lionów dolarów oraz długi w wy-
sokości 10 miliardów dolarów. 
Tylko w USA pozostawił niespła-
cone 3,75 mld dolarów. Wkrótce 
w prasie pojawiły się informacje 
o tym, że Kreuger upozorował 
swoją śmierć, a w rzeczywistości 
dożył swych dni w luksusowych 
warunkach na Sumatrze.

(pw)

XIX wiek

Wódka w podziemiu
Pod koniec lat 70. XIX wieku w Guberni Płockiej 
drastycznie podniesiono akcyzę od okowity, czyli 
wódki. Niosło to ze sobą wielkie problemy gospo-
darcze.

Wódkę zaczęto przemycać 
do lipnowskiego zza granicy, 
a mianowicie z Dobrzynia nad 
Drwęcą oraz z Lubicza. Miej-
scowi właściciele wyszynków 
niemal poupadali, ponieważ 
ich wódka była bardzo droga. 
Upadał także biznes karcz-
marski. O ile w latach 70. śred-
nia cena czynszu za karczmę 
wynosiła 400 rubli rocznie, 
to w 1881 roku mało kto był 
w stanie zapłacić 100 rubli. 
Niektóre karczmy likwidowa-
no. Działały za to potajemne 
wyszynki sprzedające o poło-
wę tańszą niemiecką okowi-
tę. W efekcie w ciągu paru lat 

produkcja wódki w pasie po-
granicza niemal wymarła. 

Odwrotnie było po drugiej 
stronie Drwęcy, gdzie gorzel-
nie powstawały jak grzyby po 
deszczu. 

– Przemytnictwem zaj-
mują się po większej części 
ludzie nie posiadający wła-
sności ziemskiej z której by 
karę pieniężną opłacić mogli, 
a potrafiący dobrze ukryć swe 
fundusze – informowała pra-
sa. Przemytnik szedł więc do 
aresztu na kilka dni, po czym 
wychodził i powracał do prze-
mytu.

(pw)

XX wiek

Brat Alojzy
Czasami tylko zapobiegliwości niektórych osób 
możemy podziwiać dzieła sztuki, które nie wpadły 
w ręce okupantów w trakcie II wojny światowej. 

Jednym z zapobiegliwych 
był brat Jan (Alojzy) Misiniec 
z sanktuarium w Oborach. Był 
nietypowym mnichem. Nie 
spędził życia wyłącznie na mo-
dłach i pracy w murach klasz-
toru. W czasie I wojny świato-
wej był sanitariuszem. Kiedy 
wybuchła II wojna światowa 
postanowił ukryć przed Niem-
cami, to co było najbardziej 
cenne. 

W drewnianej skrzyni zło-
żył figurę Matki Boskiej. Zako-
pano ją w gospodarstwie jedne-
go z gospodarzy w Stalmierzu. 
Niemcy poszukiwali zabytko-
wej figury i jej przechowywa-
nie wiązało się z wielkim ry-
zykiem. Brat Misiniec w innej 
skrzyni ukrył także naczynia 

liturgiczne. 
Inną zasługą tego odważ-

nego mnicha było ratowanie 
księgozbioru z Obór. Księgi 
znajdowały się przy wejściu 
na wieżę klasztoru. Brat Alojzy 
spuszczał woluminy na sznur-
ku do ogrodu. Tam odbierał 
je jeden z mieszkańców Obór 
i roznosił je do okolicznych go-
spodarzy. 

Brat Alojzy przeżył wojnę. 
Ukrywał się w gospodarstwie 
rolnym nieopodal Obór. Po woj-
nie ukryte przedmioty wróciły 
do klasztoru. Gdyby nie spryt-
ne i przezorne zachowanie 
mnicha mogłyby podzielić los 
tysięcy zabytków wywiezio-
nych z kraju. 

(pw)

XX wiek

Tajemnicza kłótnia 
2 lipca 1913 roku mieszkańcy kowalewskiego ryn-
ku zostali zaalarmowani dobiegającymi z placu 
krzykami. Tak zaczęła się kłótnia, która zakończy-
ła się śmiercią. 

Na rynku doszło do kłótni 
między fotografem Jaworskim 
oraz innym mieszkańcem, 
którego nazwiska nie znamy. 
Od słów do czynów, i po chwi-
li panowie zaczęli okładać się 
pięściami. Interweniowała po-
licja, która aresztowała Jawor-
skiego. 

Następnego dnia o poran-

ku, gdy strażnik otworzył cele 
zauważył, że Jaworski powie-
sił się na ... własnych szelkach. 
Policja zaczęła dochodzenie, 
którego celem było dojście do 
przyczyny samobójstwa. Oka-
zało się, że w grę wchodziły 
interesy i długi. 

(pw)



Czwartek 22 lutego 2018 HISTORIA 27GOLUB–CGD.PL

R E K L A M A

do poziomu dzieci i młodzieży 
B-P, zorganizował w 1907 roku 
obóz doświadczalny dla chłop-
ców na wyspie Brownsea, gdzie 
wypróbował swe metody, m.in. 
wprowadzenie systemu zastę-
powego, wynikłego z obserwacji 
rodzin wielodzietnych, gdzie star-
szy brat opiekował się skutecznie 
grupą młodszego rodzeństwa. 
Wtedy poświęcił się wychowa-
niu młodzieży, mającemu na celu 
wyrwanie młodych chłopców 
z zadymionych, uprzemysłowio-
nych miast, bezpośrednie ze-
tknięcie z przyrodą, a przez to ich 
uzdrowienie psychiczne i moral-
ne, wychowanie dobrych, patrio-
tycznie nastawionych obywateli 
za pomocą przemyślanych gier 
z ukierunkowaną treścią.

Rok później wydał klasyczny 
podręcznik skautingu „Skauting 
dla chłopców”. Zainteresowanie 
z jakim spotkała się książka oraz 
sugestia króla Edwarda VII, spo-
wodowały iż Baden-Powell w 1910 
roku zrezygnował ze służby woj-
skowej i całkowicie poświęcił się 
skautingowi. W tymże roku orga-
nizacja skautowa w Wielkiej Bry-
tanii liczyła 100 tys. członków. 
Według B-P skauting powinien 
być szkołą wychowania obywa-
telskiego w kontakcie z przyrodą, 
powinien uzupełniać naturalne 
luki wychowania szkolnego przez 
rozwijanie charakteru, zdrowia 
i sprawności jednostki oraz jej 
wartości społecznej w codzien-
nej służbie. Wskazując na źródła 
idei skautowej B-P przyznawał, 
że zawarł w niej nie tylko własne 
pomysły, ale wzorował się także 
na zwyczajach różnych narodów 
i ludów jak Japończycy, Indianie. 
Wykorzystał koncepcje fi lozofów 
i uczonych, a nawet reguły śre-
dniowiecznych zakonów. 

Ruch skautek – dziewcząt zo-

stał założony w 1909. Robert Ba-
den-Powell uważał, że powinien 
był on prowadzony przez kobiety 
i dlatego w 1910 poprosił o pomoc 
swoją siostrę Agnes Baden-Po-
well. W 1912 ożenił się z Olave St. 
Clair Soames, która dołączyła do 
pracy z jego siostrą Agnes.

W 1914, w chwili wybuchu 
I wojny światowej, Robert Ba-
den-Powell oddał się do dyspo-
zycji armii brytyjskiej. Komenda 
nie chciała jednak aby wrócił do 
czynnej służby wojskowej, bo jak 
powiedział Lord Kitchener – nie 
ma bardziej kompetentnej osoby 
do prowadzenia organizacji skau-
tów. Krążą plotki, iż Baden-Powell 
był zaangażowany w szpiegostwo 
i ofi cerowie wywiadu zadbali, aby 
stworzyć taki mit.

W 1920 na pierwszym Jam-
boree – zlocie skautów, Robert 
Baden-Powell B-P został wybrany 
Naczelnym Skautem Świata. 

Po osiągnięciu wieku emery-
talnego zajmował się organizo-
waniem i szkoleniem armii tery-
torialnej w Wielkiej Brytanii. Za 
pracę skautową otrzymał tytuł 
lorda – barona Gilwell, a w po-
siadłości Gilwell Park został zor-
ganizowany międzynarodowy 
ośrodek skautowy. B-P był wy-
różniony wieloma najwyższymi 
odznaczeniami brytyjskimi i in-
nych krajów, w tym Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. 

W 1939 roku wyjechał na le-
czenie do Kenii, gdzie zmarł 8 
stycznia 1941 roku . Uchodził za 
człowieka radosnego i z poczu-
ciem humoru. W czasie II wojny 
światowej jego nazwisko nazi-
ści niemieccy umieścili na liście 
wrogów III Rzeszy tzw. Czarnej 
Księdze.

oprac. (szyw)

Robert Baden-Powell urodził 
się w Paddington, dzielnicy Lon-
dynu, 22 lutego 1857 roku. Był sy-
nem duchownego anglikańskiego 
i profesora geometrii na Uniwer-
sytecie Oksfordzkim Badena Po-
wella oraz wnuczki admirała Ho-
racego Nelsona – Henrietty Grace 
Smyth. Niestety, trzy lata później 
zmarł ojciec Roberta. Rodzeństwo 
było wychowywane przez matkę, 
kobietę o silnym charakterze.

Po ukończeniu szkoły śred-
niej oraz placówek w Edynburgu 
i Charterhouse College w hrab-
stwie Surrey, został przyjęty do 
akademii wojskowej w  San-
dhurst. Wśród 717 kandydatów 
zajął drugą lokatę. Zgodnie z tra-
dycją, najlepsi mogli wybrać ro-
dzaj wojska. Powell wybrał ka-
walerię i przydzielono go do 13. 
pułku huzarów, który stacjono-
wał w Lakhnau w Indiach. 

W grudniu 1871 roku przybył 
do Indii. W Bombaju uczestniczył 
w kursie ofi cerskim. Od hindu-
skich myśliwych nauczył się ję-
zyka hindi. Robert Baden-Powell 
zdobył wiele cennych umiejętno-
ści wojennych podczas rozpozna-
nia wojskowego wśród Zulusów 
na początku 1880 w prowincji Na-
tal Republiki Południowej Afryki, 
gdzie został wysłany jego pułk. 
Jego przełożeni byli pod wraże-
niem jego umiejętności, za co zo-
stał wyróżniony tytułem starsze-
go adiutanta dowódcy naczelnego 
i gubernatora Malty. 

Wolny czas spędzał z dzieć-
mi, organizując dla nich zabawy 
i gry, a także rysując dla angiel-
skiego pisma „Graphic”. Kurs 
ukończył z bardzo dobrym wyni-
kiem i w nagrodę uzyskał stopień 
porucznika przed terminem. 

Rozpoczął szkolenie rekru-
tów, podczas którego stosował 
nowe, własne metody szkolenia 

żołnierzy, w których znaczną 
uwagę przywiązywał do indywi-
dualnego szkolenia, wyrabiania 
samodzielności i zaradności. Wy-
korzystał również system małych 
grup.

Dla zniechęconych i zanu-
dzonych żołnierzy brytyjskich 
organizował trupę aktorską, wy-
stawiając z nimi sztukę „Piraci 
z Penzance”. W trakcie odwrotu 
z Afganistanu został postrzelony 
w prawą nogę. Rana okazała się 
niegroźna i już kilka tygodniu 
później brał udział w manewrach. 
Szkolił małą grupę zwiadowców – 
skautów, dzięki której po sześciu 
dniach manewrów brał do niewo-
li wszystkie wojska przeciwnika 
bez jednego wystrzału.

W trakcie tego okresu wy-
jechał na trzy dni na Maltę, aby 
tam, pod pozorem zbierania 
motyli, działać jako szpieg. Zbie-
rał plany militarnych instalacji, 
ukrywając je w rysunkach skrzy-
deł motyli. 

W tym samym czasie opu-
blikował książkę „Służba rozpo-
znania i łączności”, która została 
rozesłana do wszystkich garnizo-
nów jako podręcznik. Pod koniec 
1884 roku wyjechał do Port Natal 
w Afryce Południowej.

W Afryce głównym zada-
niem Powella było zbadanie Gór 
Smoczych, odszukanie przesmy-
ków, przełęczy, kryjówek itp. 
oraz naszkicowanie mapy tych 
terenów. W 1887 roku został mia-
nowany kapitanem oraz uczest-
niczył w wyprawie przeciwko 
wodzowi Dinizulu. Sformował 
mały oddział zwiadowców, któ-
rego zadaniem było przeszukanie 
Gór Smoczych oraz odnalezienie 
oddziałów zuluskiego wodza.

W tej wyprawie sprawdził się 
system skautowy. Dzięki temu, iż 
wódz został odnaleziony i pojma-

ny bez rozlewu krwi, Baden-Po-
well został awansowany na ma-
jora. W 1890 roku, wraz wujem 
udał się na Maltę, a stamtąd do 
Europy, gdzie został brytyjskim 
szpiegiem.

Trzy lata później, na wła-
sny wniosek został zwolniony ze 
służby i przeniesiony z powro-
tem do Afryki. Tam zostało mu 
przydzielone zadanie aresztowa-
nia Prempeha, wodza plemienia 
Aszanti. W 1896 roku udało mu 
się otoczyć Prempeha i wziąć do 
niewoli. Za ten wyczyn otrzymał 
awans na pułkownika, zaś Prem-
peh kilkanaście lat później został 
założycielem i przewodniczącym 
organizacji młodych skautów 
w Ghanie.

Następnie wyjechał do Bula-
wayo w górach Matopa. Podczas 
walk w górach Matabele członko-
wie plemiona, z którym walczył, 
nadali mu przydomek „Impeesa” 
co znaczy wilk, który nigdy nie 
śpi.

W wojnie przeciwko Burom 
wsławił się obroną miasta Ma-
feking (1899-1900), obleganego 
przez ponad 7 miesięcy przez 
Burów, gdzie utworzono oddział 
chłopców do służby pomocniczej 
(łącznikowej, wartowniczej). Pró-
ba ta uświadomiła mu możliwość 
powierzenia młodym chłopcom 
odpowiedzialnych zadań pod wa-
runkiem poważnego ich trakto-
wania.

Po powrocie do Wielkiej Bry-
tanii w 1902 roku, Robert Baden-
Powell stwierdził, że jego książka, 
„Aids to scouting” (Wskazówki 
do wywiadów) przeznaczona dla 
żołnierzy zainteresowała organi-
zacje młodzieżowe. W 1903 roku 
został generalnym inspektorem 
kawalerii brytyjskiej.

W celu lepszego dostosowa-
nia myśli zawartych w tej pracy 

Generał z Mafekingu
POSTAĆ  22 lutego 1857 roku urodził się Robert Baden-Powell, późniejszy twórca międzynarodowego 
skautingu. Przybliżamy jego postać. Dzięki jego pomysłowi młodzież z całego świata ma możliwość 
spełniać się w roli skauta. W Polsce skauting przybrał miano harcerstwa
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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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
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REKLAMOWE

EXTRA
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Różne

POŻYCZKA BEZ BIK OD 1000 DO 
20.000 TYSIĘCY NA RATY MIE-
SIĘCZNE ! DOBRE WARUNKI ! 572-
148-143 LUB 785-025-579

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

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

Drewno/Węgiel

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

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

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

Matrymonialne

Poznam dziewczynę na stałe, 603 509 
458, napisz

Nieruchomości

Sprzedam mieszkanie o pow. 59,1 m2 
przy ulicy Mickiewicza 1 w Golubiu-Do-
brzyniu. Tel. Kont. 696 747 883 lub 727 
565 888

Działka budowlana 1400 m2, Łob-
dowo, nr 74/7, pozwolenie na bu-
dowę. Tel. 691 652 001

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-
rem Wąbrzeźno Cymbark około 900 m2, 
cena do uzgodnienia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 
po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, 
ul. 1 Maja 63, tel. 604 541 339

Praca

Zatrudnię emeryta lub rencistę, jako 
sprzedawcę nagrobków. Praca w Golu-
biu-Dobrzyniu. Tel. 604 226 458

W związku z powstaniem nowych 
stanowisk pracy zatrudnimy 40 
osób do prac produkcyjnych. 
Zapewniamy umowę o pracę, 
2 zmiany i darmowy transport. 
56 646 20 26 lub 608 549 221

Zatrudnię pracownika do gospodarstwa 
rolnego. Tel. 531 734 298 lub 660 734 
297

Rolnictwo

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

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

Usługi

Drewno/węgiel

Matrymonialne

Rolnictwo

Różne

R E K L A M A

R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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. 

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

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

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

R E K L A M A  W  C G D

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń

REKLAMA W CGD

608 688 587
ZADZWOŃ

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Integracja 
w Nowejwsi 

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 10 lutego w świetlicy 
wiejskiej spotkali się mieszkańcy Nowejwsi i okolic. Nie brako-
wało życzeń i zabawy przy muzyce 

Uroczystość rozpoczął soł-
tys Ryszard Skrzyniecki, który 
złożył mieszkańcom życzenia. 
Na spotkanie przybyli także: 
wójt Marek Ryłowicz oraz ks. 
proboszcz Andrzej Zblewski 
z parafii Golub.

– Dla gości były przygoto-
wane ciepłe posiłki oraz kawa, 
herbata i ciasto. Seniorzy spę-
dzali miło czas przy muzyce 
oraz tańcach – opowiada sołtys 
Skrzyniecki.

Popołudnie należało już do 

dzieci, które wzięły udział w za-
bawie z mikołajem. 

– Mikołaj pytał odważ-
ne dzieci o poznane wierszy-
ki i piosenki – dodaje sołtys. 
– Maluchy chętnie recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, po 
czym otrzymywały paczki.

Wieczorem parkiet należał 
do młodzieży i dorosłych. Środ-
ki na zorganizowanie spotkania 
pochodziły z funduszu sołec-
kiego. Z kolei paczki dla dzieci, 
oprócz udziału funduszu, sfi-

nansował sponsor Marian Po-
dzielny. 

– Dziękuję radzie sołeckiej 
oraz Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Nowejwsi za zaangażowanie 
się w przygotowaniu tychże 
uroczystości. Dziękuję również 
seniorom za liczne przybycie 
oraz składam serdeczne życze-
nia wszystkim nieobecnym se-
niorom – kończy sołtys Skrzy-
niecki.

(ToB)
fot. nadesłane

Dzieci odwiedził mikołaj

W świetlicy bawili się m.in. seniorzy

Nie brakowało życzeń

Maluchy bawiły się przy ulubionej muzyce

Region

Bezpieczne gospodarstwo
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw 
rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne.

 Konkurs organizowany jest 
od 2003 roku przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego, we 
współpracy z Ministerstwem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwo-
wą Inspekcją Pracy. W 2018 roku do 
organizatorów dołączyła również 
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Tegoroczny XVI 
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne objął patronatem honoro-
wym Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.

W piętnastu dotychczasowych 
edycjach udział wzięło ponad 18 ty-
sięcy gospodarstw indywidualnych. 
Laureaci konkursu otrzymali atrak-
cyjne nagrody rzeczowe i finanso-
we, a w ubiegłym roku zwycięzca 
został uhonorowany ciągnikiem 
o mocy 55 KM.

Właściciele zgłaszanych gospo-
darstw mają okazję do zaprezen-
towania swoich warsztatów pracy 
i osiągnięć zawodowych, zdobycia 

cennych nagród, a także poddania 
gospodarstwa profesjonalnemu au-
dytowi bezpieczeństwa pracy, któ-
ry przeprowadzą komisje konkur-
sowe. Podczas eliminacji sprawdzą 
one, czy zasady ochrony zdrowia 
i życia są stosowane w ocenianym 
gospodarstwie, a także czy wyeli-
minowane są w nim zagrożenia 
wypadkowe. W skład komisji wcho-
dzą specjaliści z zakresu bhp w rol-
nictwie, reprezentujący Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, Państwową In-

Ważne terminy

31.03.2018 r. upływa termin zgłaszania udziału w kon-
kursie (formularz zgłoszeniowy do pobrania 

na stronie www.krus.gov.pl należy złożyć 
w najbliższym oddziale KRUS) 

25.05.2018 r. zakończenie etapu regionalnego konkursu

15.06.2018 r. zakończenie etapu wojewódzkiego

09.07-27.07.18 r. wizytacja gospodarstw finałowych

spekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego, Ochotniczą Straż Po-
żarną i inne instytucje działające 
w środowisku wiejskim. 

Celem Konkursu jest promo-
cja zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym. Konkurs 
jest jednym z wielu działań pre-
wencyjnych prowadzonych przez 
Kasę na rzecz zmniejszenia liczby 
wypadków i chorób zawodowych 
rolników. Udział w konkursie mogą 
brać zarówno duże, jak i małe go-
spodarstwa rolne.

(nał)

Odblaski są ważne 
Golubsko-dobrzyńscy policjanci prowadzą działania 
w ramach akcji ,,Świeć Przykładem”. W poniedziałek 
mundurowi rozmawiali na temat bezpieczeństwa na 
ulicach miasta. 

Golub-Dobrzyń

W poniedziałkowy poranek, 
podczas akcji edukacyjno-informa-
cyjnej, funkcjonariusze przypomi-
nali pieszym i rowerzystom o ko-
nieczności noszenia elementów 
odblaskowych, wręczając jednocze-
śnie informacyjną broszurę. 

– Stróże prawa informowa-
li uczestników ruchu, że zgodnie 

z przepisami, każdy pieszy poru-
szający się drogą od zmierzchu do 
świtu, poza terenem zabudowa-
nym, zobowiązany jest posiadać 
w widocznym miejscu element 
odblaskowy – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP w Go-
lubiu-Dobrzyniu. – Jednocześnie 
policjanci biorący udział w przed-
sięwzięciu zachęcali do korzystania 
z elementów odblaskowych tam, 
gdzie przepisy tego nie nakazują, 
czyli na nieoświetlonych odcinkach 
dróg, również w obszarze zabudo-
wanym. 

Osoba, która posiada element 
odblaskowy widoczna jest dla kie-
rowców z odległości nawet 150 
metrów. Jeśli go nie ma, to jest 
widoczna dla kierowcy z odległości 
około 30 metrów. Wtedy nie ma on 
praktycznie możliwości wykonania 
jakiegokolwiek manewru i może 
dojść do potrącenia.

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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Gmina Zbójno

O bezpiecznym wypoczynku
Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu spotkali się z wy-
chowankami Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

–  Podczas spotkania dzieci 
miały okazję porozmawiać o za-
sadach, które należy zachować 
podczas zimowych zabaw oraz 
w sytuacji, gdy dzieci wolny czas 
spędzają w domu –  tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska.

Asp. sztab. Katarzyna Wilan-
gowska i sierż. sztab. Piotr Sipak 
przypomnieli wychowankom jak 
postępować w przypadku kon-
taktu z osobą obcą. Młodym słu-
chaczom przypomniano o obo-
wiązku informowania rodziców 
o tym gdzie i z kim przebywają 

i o obowiązku powrotu do domu 
zawsze o ustalonej porze, przed 
zapadnięciem zmroku. 

Dzieci miały również okazje 
przypomnieć sobie o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa na 
drodze, o konieczności noszenia 
elementów odblaskowych, dzięki 
którym jesteśmy bardziej widocz-
ni na drodze, a więc bardziej bez-
pieczni oraz o tym, aby na jezdnię 
wchodzi uważnie i spokojnie, po-
nieważ w warunkach zimowych 
kierowcy potrzebują więcej czasu 
do manewru hamowania. 

Przypomniane zostały rów-
nież numery alarmowe oraz pod-
stawowe informacje, które należy 
podać w przypadku wykonania 
takiego połączenia. Podczas spo-
tkania młodzi słuchacze zadawali 
szereg pytań związanych z tema-
tem zajęć oraz chętnie odpowia-
dali na zadawane pytania. Na za-
kończenie spotkania policjantka 
życzyła dzieciom miłych i uda-
nych, ale przede wszystkim bez-
piecznych ferii.

oprac. (ToB)
fot. KPP

GOLUB-DOBRZYŃ  Piłkarze u strażaków

W poniedziałek 19 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu-Do-
brzyniu zostały zorganizowane drzwi otwarte w ramach akcji „Bezpieczne 
ferie” i kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. 
Strażaków odwiedzili zawodnicy Klubu Sportowego Piłkarz Golub-Do-
brzyń. Młodzi sportowcy poznali zakres obowiązków strażaków. Druho-
wie przekazali też informacje o sposobach bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego podczas ferii zimowych. 

(ToB), fot. PSP 

– Od lat korzystają z naszych 
usług stali klienci. Pojawiają się 
też nowe twarze. Regularnie przy-
chodzą głównie kobiety. Zdarza 
się, że odwiedzą nas panowie, ale 
to zazwyczaj przed ważną uroczy-
stością, na której chcą być ładnie 

opaleni – powiedziała nam kobie-
ta pracująca w jednym z solariów 
na terenie Golubia-Dobrzynia 

Z obserwacji personelu so-
larium wynika, iż sztuczna opa-
lenizna cieszy się największą po-
pularnością latem. Przeważnie 

obsługiwane są osoby pełnoletnie, 
chociaż zdarza się, że przychodzą 
nastolatki, np. przed studniówką.

Mimo świadomości negatyw-
nych skutków dla zdrowia opala-
nie jest wciąż akceptowane przez 
społeczeństwo. Zdarza się, że do 

solarium przyprowadzane są dzie-
ci przez swoich rodziców i opie-
kunów. Wśród dorosłych użyt-
kowników jest aż 12 proc., a wśród 
młodzieży 6 proc. osób intensyw-
nie korzystających ze sztucznych 
lamp do opalania. Robią to nawet 
dwa razy w tygodniu. Opaleni-
zna jest powszechnie uznawana 
za ładną, stąd jest tak pożądana. 
Część użytkowników twierdzi na-
wet, że pobyt w solarium popra-
wia im nastrój.

Ministerstwo Zdrowia, Świa-
towa Organizacja Zdrowia i Pol-
skie Towarzystwo Dermatolo-
giczne zgodnie przekonują, że 
korzystanie ze sztucznego źródła 
UV dla celów pozamedycznych 
jest bardzo groźne dla zdrowia. 
Promienie UV (te naturalne, jak 
i emitowane w solarium) zwięk-
szają ryzyko zachorowania na no-
wotwory skóry.

– Statystyki dotyczące czer-
niaka potwierdzają, że najczęściej 
występuje on wśród młodych 

kobiet, a ryzyko zachorowania 
rośnie na skutek korzystania z so-
larium. Nawet kilka wizyt w so-
larium przed 30. rokiem życia 
zwiększa ryzyko zachorowania na 
czerniaka o 75 procent – czytamy 
na stronie Ministerstwa Zdrowia.

W ubiegłym roku Fundacja 
Medicover przeprowadziła kam-
panię informacyjną do użytkow-
ników solariów, a także wysłała 
maile do 50 tysięcy odbiorców: 
właścicieli solariów, gabinetów 
kosmetycznych, kosmetyczek. 
Kampania miała przybliżyć kon-
sekwencje nadmiernej, prowa-
dzonej bez właściwej ochrony 
ekspozycji na promieniowanie 
UV. Później ponownie przeprowa-
dzono badanie opinii publicznej. 
Okazuje się, że nawet intensywne 
działania edukacyjne nie wpływa-
ją na zmianę postaw wobec sola-
rium.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. ilustracyjne

czerniak czeka w solarium?
GOLUB-DOBRZYŃ  Ponad 2/3 osób dorosłych oraz co trzeci nastolatek deklaruje korzystanie z solarium. 
Takie dane płyną z badania przeprowadzonego przez Fundację Medicover w ramach Narodowego Progra-
mu Zdrowia w 2017 roku. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że nawet kilka wizyt w solarium przed 30. rokiem 
życia zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka o 75 procent
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Wyniki drużyny We 
WłocłaWku:

Piłkarz 6:0 Orzeł Piątkowisko, 
Piłkarz 0:1 UKS Lipno, 

Piłkarz 1:0 Włókniarz Toruń, 
Piłkarz 3:0 WKS Wieluń; 

Półfinał: 
Piłkarz 6:1 Boruta Zgierz 

Finał:
Piłkarz 1:1 (karne 2:3) 

Lider Włocławek

Remis w Toruniu

Naprzód lepszy 
w sparingu

Sokół Radomin rozegrał czwarty zimowy sparing. 
Drużyna prowadzona przez Sławomira Rożka tym 
razem zremisowała w Toruniu z Cyklonem Kończe-
wice 1:1. 

Kolejny mecz kontrolny mają za sobą piłkarze Iskry 
Ciechocin. Drużyna z klasy okręgowej przegrała 
z czwartoligowym Naprzodem Jabłonowo Pomorskie 
2:3.

Piłka nożna

Siedem goli na wyjeździe
Juniorzy Drwęcy w niedzielę 18 lutego rozegrali kolejny zimowy sparing.

Piłka nozna

Piłka nożna

– Wyniki spotkań kontrolnych 
nie są dla nas najistotniejsze. Do ligi 
pozostał tylko miesiąc, więc sku-
piamy się na pewnych elementach 
taktycznych, które w trakcie gier 
staramy się realizować – zazna-
czają zgodnie gracze z Radomina. 
– Każda potyczka to swego rodzaju 
nowe doświadczenie, otwierające 

nowe możliwości. Odpowiednio 
wyciągane wnioski powinny pomóc 
nam w trakcie wiosennej batalii 
w czwartej lidze – dodają piłkarze.

W konfrontacji z Cyklonem 
jedyną bramkę dla Sokoła zdobył 
Przemysław Jachowski. 

(kl) 
fot. archiwum

Bramki dla LZS-u zdobyli Se-
bastian Nurkowski i grający tre-
ner Kamil Falkiewicz, zaś asysty 
zanotowali Falkiewicz i Patryk 
Łęgowski. 

– Wystąpiliśmy w mocno od-
młodzonym składzie. Kilku na-
szych graczy narzekało na prze-

ziębienie, mamy również drobne 
problemy z kontuzjami. Liczę, że 
do kolejnego starcia kontrolnego 
przystąpimy już w bardziej opty-
malnym zestawieniu – zaznaczył 
szkoleniowiec. 

(kl) 
fot. archiwum

Na sztucznej murawie to-
ruńskiego boiska przy ulicy 
Chełmońskiej drużyna MKS
-u mierzyła się z miejscowym 
Pomorzaninem. Po wyrówna-
nym starciu Drwęca uległa lo-
kalnemu teamowi 3:4, a gole dla 
gości strzelili Patryk Sitkowski 
(dwie) oraz Michał Kamiński.

– Dla moich podopiecznych 
był to wartościowy test. Prze-
ciwnik należał do wymagających 
i postawił nam trudne warunki. 
Podobała mi się nasza gra w ata-
ku, bowiem stworzyliśmy sobie 
wiele sytuacji, z których trzy 
udało się wykorzystać. Martwi 
natomiast postawa nowo zesta-

wionej linii obronnej, która po-
zwoliła na stratę tych czterech 
bramek. Wierzę jednak, że szyb-
ko uda nam się poprawić pew-
ne mankamenty, a nasza forma 
z każdym tygodniem będzie ro-
sła – wyjaśnił trener juniorów 
Kamil Nowatkowski.

(kl), fot. mksdrweca.pl

Podopieczni Tomasza Niemi-
ry we Włocławku zaprezentowali 
się fantastycznie. Młodzi gracze 
swoich pogromców znaleźli do-
piero w przegranym po rzutach 
karnych finale. Dodatkowo Eliasz 
Łukaszewicz zdobył nagrodę kró-
la strzelców za dziewięć turniejo-
wych trafień. 

W imprezie wystąpiło dzie-
sięć ekip: Lider Włocławek, UKS 
Lipno, Skompensis Skępe, Boruta 
Zgierz, Włókniarz Toruń, Orzeł 
Piątkowisko, WKS Wieluń, Dia-
ment Zduńska Wola, KS Piłkarz 
oraz Unia Choceń.  

Drużyna KS-u zagrała w skła-
dzie:  Kacper Jabłoński, Jakub 

Kamiński, Eliasz Łukaszewicz, 
Kacper Lazarowski, Szymon Mał-
kowski, Kacper Klonowski, Michał 
Bułkowski, Wiktor Kuciński, Bar-
tosz Pawelec, Marcel Wiśniewski 
i Maciej Celmer.

(kl) 
fot. KS Piłkarz G-D

srebrni młodzicy
Piłka nożna  Drużyna KS-u Piłkarz Golub-Dobrzyń z rocz-
nika 2006 zajęła drugie miejsce na turnieju rozegranym we 
Włocławku


