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Do urzędu wpłynęło osiem 
propozycji: „Babki na tacy – ak-
tywizacja kobiet”, „Golub-Do-
brzyń miastem bez komarów”, 
„Pojemniki na psie odchody z po-
dajnikiem na worki”, „Budowa 
parkingu przy ul. Konopnickiej 4”, 
„Monitoring miejski”, „Bezpiecz-
ne osiedle”, „Doposażenie świetli-
cy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w sprzęty 
do realizacji przedsięwzięć kul-

turalno-integracyjnych” oraz 
„Chrońmy miejsca pamięci Golu-
bia-Dobrzynia”. 

Do rozdysponowania jest 30 
tys. zł. Obecnie pomysły te są ana-
lizowane przez magistrat pod ką-
tem formalnym, a do 30 kwietnia 
– pod kątem merytorycznym. Do 
10 maja zakwalifikowane pomy-
sły zostaną podane do publicznej 
wiadomości. Głosowanie potrwa 
przez 21 kolejnych dni i będzie 

prowadzone w stacjonarnych 
punktach do głosowania. Wyni-
ki zostaną ogłoszone najpóźniej 
siedem dni po zakończeniu gło-
sowania. 

Urząd miasta zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
na spotkanie podsumowujące 
etap weryfikacji formalnej, które 
odbędzie się 3 kwietnia o 18.00 
w sali nr 1 magistratu. 

(ToB)
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Osiem pomysłów 
na rozwój miasta

GOLUB-DOBRZYŃ  Magistrat ogłosił listę projektów, które 
wpłynęły w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
3 kwietnia o 18.00 w urzędzie miasta zostanie podsumowany 
etap weryfikacji formalnej
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GOLUB-DOBRZYŃ  Czy były nadużycia w PEC-u?
Na sesji prezes spółki PEC Michał Piotrowicz ujawnił zapis z umowy za-
wartej przez poprzedniego burmistrza Romana Tasarza z byłym preze-
sem spółki. W umowie była klauzula o zakazie wykonywania przez rok po 
rozwiązaniu umowy pracy w konkurencyjnych spółkach (których nie ma 
na terenie miasta). Za przestrzeganie tego zakazu miała być przyznana 
kwota w wysokości około 120 tys. zł. Sprawa wyszła na jaw podczas spra-
wy w sądzie pracy pomiędzy byłą prezes a spółką. Sąd zauważył, że mogło 
dojść m.in. do działania na szkodę spółki przez byłego burmistrza i poin-
formował o zamiarze złożenia zawiadomienia do prokuratury 

Tekst i fot.(nał) 
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stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Drwęcy” – plany na 2018r.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” jest w trakcie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
na lata 2014-2020. W 2017r. ogłosiło 4 nabory wniosków

Kolejne nabory wniosków 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 już wkrótce:

– w kwietniu planowane 
jest ogłoszenie naborów z roz-
woju ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej oraz budowy 
lub przebudowy publicznych 
dróg gminnych lub powiato-
wych. Wnioskodawcami mogą 
być przede wszystkim jednostki 
sektora finansów publicznych, 
dla których poziom dofinanso-
wania wynosi do 63,63%. W ra-
mach rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury 
wnioski mogą składać również 
organizacje pozarządowe z ob-
szaru działania LGD, dla których 
poziom dofinansowania jest nie 
wyższy niż 100% kosztów kwali-
fikowalnych.

– w maju planowane są na-
bory wniosków w ramach rewi-
talizacji (oś 7 RPO WK-P), dzięki 
której powstanie infrastruktura 
niezbędna do realizacji działań 
miękkich z osi 11 RPO. Niezbęd-
nym warunkiem starania się 
o uzyskanie dofinansowania jest 
akceptacja przez Instytucję Za-
rządzającą RPO WK-P Gminnego/
Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji i wpisanie go do Wykazu pro-
gramów rewitalizacji Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego.

– w lipcu planowane jest 
ogłoszenie naboru wniosków 
z tworzenia nowych przed-
siębiorstw. Wnioskodawcami 
mogą być mieszkańcy obszaru 
LSR (Powiat Golubsko-Dobrzyń-
ski) ze szczególnym uwzględ-
nieniem przedstawicieli grup 
defaworyzowanych ze względu 
na dostęp do rynku pracy (oso-
by bezrobotne poniżej 35r.ż., ko-
biety, osoby w wieku 50+, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby 
korzystające ze świadczeń po-
mocy społecznej, osoby z nie-

Projekt pt. “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, 
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych  LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

nr umowy: UM_EF.433.1.003.2017
Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

pełnosprawnościami) planujący 
podjąć działalność gospodarczą. 
Formą wsparcia jest premia 
w wysokości 50.000,00zł

– w lipcu planowane jest 
ogłoszenie naboru wniosków 
z rozwoju istniejących przed-
siębiorstw. Wnioskodawcami 
mogą być mikro i małe przed-
siębiorstwa z obszaru działania 
LGD (Powiat Golubsko-Dobrzyń-
ski), dla których poziom dofi-
nansowania jest nie wyższy niż 
70% kosztów kwalifikowalnych. 

– we wrześniu planowa-
ne jest rozpoczęcie realizacji 
projektu w ramach umowy nr 
UM_SE.433.1.236.2017 o dofinan-
sowanie Projektu grantowego 
„Wdrażanie Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność Lokalnej Grupy 
Działania „Dolina Drwęcy”” Nr 
RPKP.11.01.00-04-0011/17 współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Osi priorytetowej 11 Roz-
wój lokalny kierowany przez spo-
łeczność Działania 11.1 Włączenie 
społeczne na obszarach obję-
tych LSR Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014–2020. Realizatorami gran-
tów na podstawie umowy o po-
wierzeniu grantów zawartej bez-
pośrednio z LGD będą mogły być 
praktycznie wszystkie podmioty 
z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą i oświa-
tową na podstawie odrębnych 
przepisów).W ramach Przedsię-
wzięcia planuje się realizację 
grantów w zakresie działań na 
rzecz osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, w zakresie wdrożenia 
rozwiązań z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środo-
wiskowym takich jak:

• kluby samopomocy, świe-
tlice środowiskowe (w tym 
z programem rówieśniczym 

obejmujące m.in.: rówieśnicze 
doradztwo, edukację, liderowa-
nie, coaching rówieśniczy)

• kluby młodzieżowe (w tym 
z programem rówieśniczym 
obejmujące m.in.: rówieśnicze 
doradztwo, edukację, liderowa-
nie, coaching rówieśniczy)

• aktywizacja społeczno-za-
wodowa (w tym szkolenia pod-
noszące kompetencje i/lub dają-
ce nowe umiejętności zawodowe 
i społeczne)

• i inne z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środo-
wiskowym 

W ramach Przedsięwzię-
cia planuje się również reali-
zację grantów w zakresie dzia-
łań na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym – działań wspie-
rających rozwiązania w zakre-
sie organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej 
z wykorzystaniem m.in.:

• lidera lub animatora ak-
tywności lokalnej oraz obywa-
telskiej,

• i inne rozwiązania w zakre-
sie organizowania społeczności 

lokalnej i animacji społecznej. 
Stowarzyszenie LGD „Dolina 

Drwęcy” jest w trakcie realiza-
cji Planu komunikacji, w ramach 
którego w okresie styczeń – ma-
rzec 2018r. przeprowadziła na-
stępujące działania animacyjne:

• styczeń, luty, marzec 
– comiesięczne spotkania in-
formacyjne w poszczególnych 
Gminach obszaru działania LGD 
(Powiat Golubsko-Dobrzyński).

Stowarzyszenie LGD „Doli-
na Drwęcy” w okresie kwiecień 
– czerwiec 2018r. planuje prze-
prowadzić następujące działania 
animacyjne:

• kwiecień, maj, czerwiec 
– comiesięczne spotkania in-
formacyjne w poszczególnych 
Gminach obszaru działania LGD 
(Powiat Golubsko-Dobrzyński),

• konkurs plastyczny,
• impreza promocyjna,
• szkolenia dla potencjal-

nych Wnioskodawców,
• warsztaty z aktywizacji 

społecznej,
• wykonanie gadżetów pro-

mocyjnych, materiałów infor-
macyjnych na temat wdrażania 

LSR,
• wizyta studyjna.

Wszystkie działania anima-
cyjne są częścią ogólnej kampa-
nii informacyjno-promocyjnej 
LSR oraz ogłaszanych naborów 
wniosków.

Stowarzyszenie LGD „Do-
lina Drwęcy” zaprasza wszyst-
kich mieszkańców do udziału 
w organizowanych działaniach 
animacyjnych oraz  na konsul-
tacje społeczne organizowane 
co miesiąc w każdej z Gmin two-
rzących obszar działania LGD.

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Doli-

na Drwęcy”
Biuro Stowarzyszenia 

czynne:
poniedziałek, wtorek 
czwartek 10:00-18:00, 

środa piątek 08:00-16:00
Plac 1000-lecia 22a

87-400 Golub-Dobrzyń
tel: 56 682 03 53

e-mail: 
lgddolinadrwecy@neostrada.pl

A R T Y K U Ł     S P O N S O R O W A N Y 
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Pieniądze na zabytki
POWIAT  Samorząd województwa dofinansuje remonty 
zabytków w naszym powiecie. Wsparcie trafi m.in. do kilku 
parafii

– Wsparcie na odnawianie 
zabytków przekazujemy od lat. 
Chodzi zarówno o remonty da-
chów i ścian, jak i zadania z za-
kresu renowacji wnętrz czy kon-
serwacji cennego wyposażenia 
zabytkowych gmachów.  Dzię-
kuję właścicielom i administra-
torom tych obiektów za współ-
pracę, zaangażowanie i opiekę 
nad materialnym dziedzictwem 
regionu. To dzięki nim mamy 
w regionie setki odnowionych 
i uchronionych przed zniszcze-
niem cennych obiektów – nie 
tylko znanych wszystkim zabyt-

ków z najwyższej półki, ale także 
skromnych kościółków w nie-
wielkich wsiach – mówi marsza-
łek Piotr Całbecki.

Ogłoszony przez Urząd 
Marszałkowski nabór wniosków 
o wsparcie finansowe na prace 
w zabytkach w 2018 roku zakoń-
czył się w grudniu. Na przygoto-
wanej przez zarząd województwa 
liście dotowanych zadań znalazły 
się w sumie 233 przedsięwzię-
cia, które będziemy wspierać ze 
środków budżetu województwa 
oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego. W ponie-
działek 19 marca o przyznaniu 
dotacji z budżetu województwa 
zadecydował sejmik.

Wsparcie otrzymają parafie 
w: Golubiu-Dobrzyniu (Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej), Ostrowi-
tem, Działyniu, Wrockach, Płon-
nem, Radominie, Dulsku, Wielkiej 
Łące, Pluskowęsach oraz klasztor 
oo. Karmelitów w Oborach, Od-
dział PTTK im. Zygmunta Kwiat-
kowskiego w Golubiu-Dobrzyniu 
i powiat golubsko-dobrzyński. 

(ToB)

Golub-Dobrzyń

Handlował 
podróbkami 
Policjanci zabezpieczyli w jednym ze sklepów na 
terenie miasta blisko 300 zestawów gier i zabaw dla 
dzieci z podrobionymi znakami towarowymi znanej 
firmy. Sprawcy przestępstwa grozi nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Policjanci zajmujący się wal-
ką z przestępczością gospodarczą, 
skontrolowali jeden ze sklepów 
wielobranżowych w mieście. Na 
miejscu funkcjonariusze potwier-
dzili swoje wcześniejsze ustalenia. 

Chwile grozy 
na drodze
Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do 
którego doszło w Handlowym Młynie. Policja apelu-
je o ostrożność, zwłaszcza w okresie świątecznym. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Kilka dni temu w Handlowym 
Młynie doszło do wypadku dro-
gowego z udziałem dwóch samo-
chodów osobowych. Jedno z aut 
całkowicie zablokowało jezdnię, 
a drugie wylądowało na poboczu. 
Na miejsce przybył Zespół Ratow-
nictwa Medycznego, który udzielił 
pomocy poszkodowanym. 

– Działania straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz udzieleniu wsparcia 
psychologicznego – tłumaczy mł. 
bryg. Karol Cachnij z PSP w Golu-
biu-Dobrzyniu. – Następnie stra-
żacy przetransportowali poszko-
dowanych do karetek pogotowia. 
W dalszej kolejności strażacy odłą-
czyli akumulatory w pojazdach 
i zakręcili zawór butli z gazem LPG. 

Po przeprowadzeniu czynno-

ści dochodzeniowych przez policję 
jeden z pojazdów został zabrany 
przez lawetę, a drugi odholowano 
na pobliską posesję. W działaniach 
brały udział dwa zastępy JRG Golub 
- Dobrzyń. 

Policja apeluje o ostrożną jaz-
dę, zwłaszcza w okresie zbliżają-
cych się świąt. 

– Wyjeżdżając pamiętajmy, 
że na drogach panuje wzmożony 
ruch, warto to uwzględnić w swo-
ich planach i wyjechać wcześniej, 
zdjąć nogę z gazu, a wtedy na pew-
no zajedziemy dalej – przypomi-
na asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń. – Pamiętaj-
my również, aby nie tolerować jaz-
dy po kieliszku. 

 (ToB)
fot. PSP

– W trakcie czynności w wyty-
powanym sklepie znaleźli i zabez-
pieczyli blisko 300 zestawów gier 
i zabaw dla dzieci z podrobionymi 
znakami towarowymi znanej mar-
ki. Zabawki przekazane zostaną 
biegłemu, który wyda opinię co do 
ich autentyczności i szczegółowo 
określi wartość strat – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń. 

Nieuczciwy sprzedawca za 
swoje czyny odpowie przed sądem. 
Grozi mu kara pozbawienia wol-
ności do lat 2, a jeżeli okaże się, że 
handel ,,podróbkami” stanowił sta-
łe źródło dochodu, kara wzrośnie 
do 5 lat.

(ToB)
fot. KPP

Golub-Dobrzyń

Targi pracy coraz bliżej
Już 10 kwietnia w godz. 10-13 w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Golubiu-
Dobrzyniu odbędą się II Wiosenne Targi Pracy i Edukacji „Na dobry początek”. 

Organizatorami targów są: 
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
w Golubiu-Dobrzyniu, Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 
w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy 
w Golubiu-Dobrzyniu i Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Toruniu. 

Do udziału zaproszono praco-
dawców lokalnych, agencje pracy 
krajowej i zagranicznej, szkoły dla 
dorosłych oraz uczelnie wyższe. 
Dla zwiedzających zaplanowano  
pokaz pierwszej pomocy przygoto-
wany przez jednostkę PSP w Golu-
biu-Dobrzyniu, pokaz masażu oraz 
wiele innych atrakcji.  Wszystkie 
osoby zainteresowane będą mogły 
skorzystać z porady doradców za-
wodowych oraz uzyskać wsparcie 
przy tworzeniu swojego CV.  

– Targi to idealne miejsce, aby 
spotkać się bezpośrednio z przed-
stawicielami wielu pracodawców 
oraz szkół w jednym miejscu i zna-
leźć odpowiednią drogę swojej ka-
riery zawodowej – tłumaczy Joanna 
Tabor z Punktu Pośrednictwa Pracy 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Zaprasza-
my wszystkie osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy i planujące dal-
szą edukację do wzięcia udziału 
w wydarzeniu.

(ToB)
fot. nadesłane

W  s k r ó c I e
Golub-Dobrzyń
spotkanie w sprawie bloku 
W poniedziałek 19 marca w magistracie odbyło się spotkanie w sprawie budowy nowego bloku TBS 

w mieście. Mieszkańcom przedstawiono projekt bloku, który powstanie przy ul. Ks. Twardowskiego. Mieli oni też 
okazję do wpisania się na listę chętnych do zawarcia umowy najmu z Rypińskim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego.W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, przewodniczący 
rady miasta Łukasz Pietrzak, przewodniczący komisji budżetu  Andrzej Kuciński oraz kierownik wydziału gospo-
darki komunalnej Dawid Jarecki.

oprac. (ToB)



O G Ł O S Z E N I E

Czwartek 29 marca 2018 OGŁOSZENIE 7  GOLUB–CGD.PL



REKLAMA8 Czwartek 29 marca 2018 GOLUB–CGD.PL

R E K L A M A



Czwartek 29 marca 2018 AktuAlności 9  GOLUB–CGD.PL

– Zaprezentowana zosta-
ła Marzanna, symbol zimy oraz 
barwny gaik, symbolizujący nad-
chodzącą wiosnę – opowiada Ja-
nina Jasińska z SOSW w Wielgiem. 
– Następnie uczniowie radosnym 
okrzykiem powitali strojnie ubra-
ną Panią Wiosnę, która odczytała 
list informujący o zmianach za-

chodzących w przyrodzie wraz 
z nadejściem najpiękniejszej pory 
roku.

Dużym wyzwaniem dla 
uczniów okazało się rozpozna-
wanie odgłosów ptaków. Kłopo-
tu nie sprawiły zagadki i krzy-
żówka o wiośnie oraz nazywanie 
pierwszych wiosennych kwiatów. 

W programie nie zabrakło piose-
nek o tematyce wiosennej. Pod-
czas zajęć uczniowie pracowali 
również w grupach układali puz-
zle, zamalowywały kontury wio-
sennych kwiatów oraz malowali 
Panią Wiosnę. 

(szyw)
fot. SOSW

Gmina Zbójno

Pierwszy dzień wiosny
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem odbyła się uroczy-
stość z okazji Powitania Wiosny.

GMINA RADOMIN  Zabawa w plenerze

21 marca w Radominie zrobiło się bardzo gwarno i kolorowo, a to za spra-
wą dzieci, które przyszły pod urząd gminy, by powitać wiosnę. Do milusiń-
skich wyszedł wójt Piotr Wolski. Dzieci zrobiły sobie pamiątkową fotogra-
fię z tego pierwszego wiosennego w tym roku spaceru.

(nał), fot. nadesłane

nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Rodzone to mała miejscowość położona wśród lasów w gminie Radomin. Jej loka-
lizacja znajduje coraz więcej zwolenników. Sołectwem od 2007 roku kieruje Barbara Laskowska

Jest to już jej trzecia kaden-
cja, ale jak mówi, pewnie ostat-
nia. Zamierza powierzyć stery 
młodszemu pokoleniu, ale czy 
tak będzie, czas pokaże. W tej 
małej wiosce zamieszkała wraz 

z mężem ponad 30 lat temu i nie 
żałuje swojej decyzji. Wspólnie 
z mężem prowadzi małe gospo-
darstwo rolne, a do sołtysowania 
zachęciła ją perspektywa spraw-
dzenia się w nowej roli. Chciała 

też pomóc lokalnemu społeczeń-
stwu. 

Sołectwo zamieszkuje około 
70 osób. Mieszkańcy prowadzą 
niewielkie gospodarstwa rolne, 
a ponadto pracują w okolicznych 
zakładach pracy. Do wioski pro-
wadzi praktycznie jedna droga, 
miejscowość jest położna wśród 
lasów. Takie położenie zyskuje 
coraz więcej zwolenników.

– Jakim budżetem dyspo-
nuje sołectwo?

– Budżet naszego sołectwa 
jest bardzo mały. Wynosi on tyl-
ko 10,9 tys. zł. Niemal całą kwo-
tę przeznaczamy na utrzymanie 
dróg lokalnych. W naszym sołec-
twie jest tylko jedna droga o na-
wierzchni asfaltowej o długości 
około 1800 metrów. Pozostałe 
trasy to drogi gruntowe. Utrzy-
manie ich w stanie przejezdności, 
zwłaszcza w okresie zimowym 

i wiosennym, to nie lada wyzwa-
nie. Z naszego skromnego bu-
dżetu musimy zakupić kruszywo 
i na to przeznaczamy ponad 5,6 
zł. Jego rozwiezienie i ułożenie 
to kolejny wydatek, prawie 1,4 
tys. zł. Koszenie poboczy wzdłuż 
dróg kosztuje nas 450 złotych. Na 
zimowe odśnieżanie planujemy 
przeznaczyć 3,5 tys. zł.

– Możecie pochwalić się 
działalnością kulturalną?

– Nasze sołectwo nie posiada 
własnej świetlicy. W przypadku 
potrzeby zorganizowania spo-
tkania korzystamy z gościnności 
Koła Łowieckiego „Szarak”, które 
użycza nam swoich pomieszczeń. 
Jest to koło, z którym na co dzień 
współpracujemy i ta współpraca 
jest bardzo dobra. Prezes  Ro-
man Buler jest otwarty na nasze 
sprawy. W naszym sołectwie nie 
działa koło gospodyń wiejskich, 

ale chętni mieszkańcy korzystają 
z oferty kulturalnej sąsiedniego 
sołectwa w Płonnem, gdzie dzia-
ła miedzy innymi Stowarzyszenie 
„Noce i dnie”. 

– Jak przedstawia się 
współpraca z władzami gminy 
Radomin?

– Współpracę z gminą oce-
niam bardzo pozytywnie. Dzięki 
władzom mamy doprowadzoną 
drogę do naszej miejscowości. 
Otrzymaliśmy również zapewnie-
nie, że będzie remontowana dro-
ga do Smolnik w kierunku mostu 
przez rzekę Drwęcę. Wójt również 
pomaga w remoncie mostu na 
rzece, który praktycznie co roku 
wymaga takiego odnowienia po 
okresie zimowym. Są to konkret-
ne przypadki dobrej współpracy 
gminy z naszym sołectwem.

Tekst i fot.
(Maw)

W miniony piątek około 9.40 
do dzielnicowych patrolujących 
teren targowiska miejskiego pod-
szedł mężczyzna, który oświad-
czył, że właśnie utracił swój port-
fel, w którym były dokumenty, 
karty bankomatowe oraz pienią-
dze w kwocie 1 tys. zł i 100 euro. 

– Policjanci zaczęli więc szu-
kać zguby – mówi asp. sztab. Mał-
gorzata Lipińska z KPP Golub-Do-

brzyń. – W tym samym czasie od 
pokrzywdzonego przyjmowano 
zgłoszenie. Po niespełna godzinie, 
na terenie targowiska stróże pra-
wa odnaleźli zagubiony portfel 
wraz z zawartością. 

Zguba niezwłocznie przeka-
zana została pokrzywdzonemu, 
który nie krył zaskoczenia.

(ToB)
fot. KPP

Gmina Ciechocin

Szlachetni dzielnicowi
Dużo szczęścia miał 66-letni mieszkaniec gminy Cie-
chocin, który na targowisku miejskim zgubił portfel 
wraz z dokumentami i pieniędzmi. Poszukiwania za-
kończyły się sukcesem, a wszystko dzięki dzielnico-
wym.

GMINA RADOMIN  Przywitali wiosnę

21 marca, zgodnie z tradycją, uczniowie oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Płonnem powitali wiosnę. 
Dzieci i nauczyciele na przekór zimie przebrali się w kolorowe stroje. W szkole odbyły się różne konkursy i zaba-
wy zorganizowane przez samorząd uczniowski m.in. pokaz marzann, karaoke, konkurs wiedzy o wiośnie. 
– Zwieńczeniem powitania wiosny był przemarsz dzieci i nauczycieli ulicami Płonnego w celu wygnania zimy, 
a następnie spalenie kukły, utopienie jej w Drwęcy i odesłanie zimy do morza. Wszyscy bawili się doskonale – 
podsumowuje nauczyciel Dawid Stachowski.

(ToB), fot. nadesłane 
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Zielona energia 
POWIAT  Przy budynkach mieszkalnych w powiecie pojawią 
się panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy cie-
pła. Instalacje będą też działać przy budynkach publicznych 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd województwa przy-
znał dofinansowanie na realizację 
46 tego typu projektów ze środ-
ków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego.

– Inwestycje w odnawialne 
źródła energii nie tylko generują 
oszczędności, ale dzięki zmniej-
szeniu emisji szkodliwych pyłów 
do atmosfery przyczyniają się do 
poprawy jakości powietrza. Więk-
szość projektów, na realizację któ-
rych rozdysponowaliśmy wsparcie, 
dotyczy montażu takich instalacji 
bezpośrednio w gospodarstwach 
domowych  – mówi marszałek 
Piotr Całbecki.

W wyniku rozstrzygniętego 
w lutym konkursu zarząd woje-
wództwa rozdysponował 17,5 mi-
liona złotych wsparcia z RPO na 
realizację 46 projektów dotyczą-
cych budowy mikroinstalacji OZE 
na budynkach mieszkalnych, bu-
dynkach użyteczności publicznej, 
a także placówkach medycznych. 
Większość to przedsięwzięcia 
przygotowane przez samorządy 
lokalne i skierowane bezpośrednio 
do mieszkańców.

Dofinansowanie dotyczy zaku-

pu i instalacji paneli fotowoltaicz-
nych służących do produkcji ener-
gii elektrycznej lub kolektorów 
słonecznych wykorzystywanych 
do podgrzewania wody, a w nie-
których przypadkach także pomp 
ciepła.

Miasto Golub-Dobrzyń otrzy-
mało ponad 170 tys. zł dofinanso-
wania, a całkowity koszt projektu 
to nieco ponad 382 tys. zł. W ra-
mach tej inwestycji zostanie zain-
stalowane instalacje fotowoltaicz-
ne na 10 prywatnych budynkach 
mieszkalnych. Ogniwa fotowolta-
iczne będą mocowane na dachach 
oraz na gruncie. Łączna wysokość 
konstrukcji nie przekroczy 3 m. 
Proces technologiczny, którego 
dotyczy projekt będzie polegał 
na produkcji energii elektrycznej 
z generatora fotowoltaicznego 
w postaci prądu stałego, a następ-
nie przekształceniu na prąd prze-
mienny o napięciu 230/400V przez 
inwerter (falownik). 

W gminie Golub-Dobrzyń in-
westycja ma kosztować około 978 
tys. zł, a wsparcie z wojewódz-
twa wyniesie ponad 434 tys. zł. 
Przedmiotem projektu są prace 

związane z budową instalacji foto-
woltaicznych, którym poddanych 
zostanie 31 budynków mieszkal-
nych na terenie gminy Golub-Do-
brzyń oraz prace związane z bu-
dową instalacji solarnej, którym 
poddany zostanie jeden budynek 
użyteczności publicznej.

W Kowalewie Pomorskim cał-
kowity koszt wyniesie około 251  
tys. zł, a 114 tys. zł to środki z sa-
morządu województwa. Instalacja 
zostanie zamontowana na terenie 
pływalni. Spowoduje to obniżenie 
kosztów eksploatacji obiektu. 

Gmina Radomin uzyskała 
wsparcie w wysokości około 417 
tys. zł, a koszt całkowity to ponad 
970 tys. zł. Instalacje (fotowoltaicz-
ne i kolektory słoneczne) zostaną 
zamontowane przy 28 budynkach 
mieszkalnych i jednym obiekcie 
użyteczności publicznej. 

Wsparcie trafi też do gminy 
Zbójno, która otrzymała 437 tys. zł 
(inwestycja łącznie ma kosztować 
ponad 1 mln zł) m.in. na montaż 31 
instalacji fotowoltaicznych i jednej 
instalacji  kolektora słonecznego 
przy ZS w Działyniu. 

(ToB)

Pożar w Plastice
W minioną środę, około 20.00, doszło do pożaru hali 
celulozowej w firmie Plastica we Frydrychowie.

Kowalewo Pomorskie 

Na miejsce zostały bardzo 
szybko wysłane jednostki stra-
ży pożarnej z Golubia-Dobrzynia 
(cztery zastępy) oraz jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Ko-
walewa Pomorskiego i Wielkiego 
Rychnowa. 

Na szczęście pożar został uga-
szony przez pracowników przed 
przybyciem strażaków za pomo-

cą gaśnic i agregatu proszkowego. 
Działania straży polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
przewietrzeniu hali. Przy użyciu 
kamery termowizyjnej sprawdzo-
no temperaturę maszyny oraz 
pomieszczenia w celu wykluczenia 
zagrożenia. 

(szyw)
fot. (LB)

GMINA RADOMIN  Bar na przystanku

Na przystanku autobusowym w Szafarni zalegają butelki po alkoholowych 
libacjach. Czytelnicy pytają, czy na pewno godna wizytówka historycznej 
miejscowości. Stan przystanku, jak i zalegające na nim butelki, z pewno-
ścią nie są.

(nał), fot. nadesłane



Czwartek 29 marca 2018 aktualności 11GOLUB–CGD.PL

Akcja pn. „Wiosenny prze-
gląd pojazdów” została zorga-
nizowana w sobotę 24 marca. 
W czterech okręgowych stacjach 
na terenie naszego powiatu kie-
rowcy mieli okazję bezpłatnie 
sprawdzić stan techniczny swo-
ich pojazdów po zimie. 

– Diagności sprawdzali 
m.in. ustawienie świateł, układ 
kierowniczy, układ hamulco-
wy i amortyzatory. Z pomocy 
specjalistów skorzystało po-
nad 30 kierowców – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń. 

Najczęstszymi usterkami 
były: niesprawne oświetlenie, 
nadmierne luzy w układzie kie-
rowniczym i zawieszeniu. 

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Sklepy łamią zakaz handlu 
REGION  Za nami pierwsze niedziele z ustawowym zakazem handlu. Nie wszystkie sklepy były jednak 
zamknięte. Takiego stanu się spodziewano, dlatego zaplanowano masowe kontrole Inspekcji Pracy

Przypomnijmy, że od marca 
do końca 2018 r. zakaz nie będzie 
obowiązywać tylko w pierw-
szą i ostatnią niedzielę każdego 
miesiąca, a także w dwie ko-
lejne niedziele poprzedzające 
Boże Narodzenie i w niedzielę 
poprzedzającą Wielkanoc. Usta-

wa przewiduje także przypadki, 
w których handel i wykonywanie 
pracy w handlu będzie dozwo-
lone w każdą niedzielę. Sklepy 
mogą być otwarte, jeśli za ladą 
stoi sam właściciel lub członko-
wie jego rodziny (nie mogą być 
u niego na stałe zatrudnieni). 

Wyjątkiem są także np. punk-
ty sprzedaży na dworcach, przy 
cmentarzach, piekarnie i cukier-
nie, w hotelach, na stacjach pa-
liw.

W pierwszą niedzielę (11 
marca) inspektorzy Okręgowej 
Inspekcji Pracy w Bydgoszczy od-
wiedzili łącznie 619 sklepów na 
terenie całego województwa ku-
jawsko-pomorskiego. 176 z nich 
było otwartych, a 443 zamknięte. 
W 11 przypadkach wykryto nie-
prawidłowości. 

– Nie jest to duża skala. Te 
przypadki nadużyć są obecnie 
analizowane. Przedsiębiorcy 
mają prawo się odwoływać, więc 
cała procedura weryfikacji jesz-
cze trochę potrwa. Ustawodawca 
dał wiele wyjątków od tego zaka-

zu, więc niektórzy przedsiębior-
cy z tego korzystają – tłumaczy 
Waldemar Adametz, rzecznik 
prasowy OIP w Bydgoszczy.

Z drugiej niedzieli (18 marca) 
wszystkie dane są obecnie zbie-
rane od poszczególnych inspek-
torów. Skala kontroli utrzymana 
była na porównywalnym pozio-
mie, gdyż działano w podobny 
sposób. Kontrolerzy odwiedzali 
także miejsca, w których tydzień 
wcześniej nie do końca prze-
strzegano prawo.

O możliwych nieprawi-
dłowościach drogą telefonicz-
ną informowali inspekcję tak-
że mieszkańcy województwa. 
W pierwszą wolną od handlu 
niedzielę odebrano 13 zgłoszeń, 
a w drugą 14. Inspektorzy skon-

trolowali te miejsca. Większość 
z donosów była nieuzasadniona. 
Osoby dzwoniły, widząc otwarty 
sklep, a nie wiedziały, że za ladą 
stoi sam właściciel.

Łamanie zakazu handlu gro-
zi karą grzywny od 1.000 zł do 
100.000 zł. Nie wiadomo jeszcze 
czy tego typu kontrole będą od-
bywać się w każdą niedzielę wol-
ną od handlu. O tym zdecyduje 
Główny Inspektorat Państwowej 
Inspekcji Pracy. Jeśli pójdzie 
w tym kierunku, kwiecień będzie 
bardzo intensywnym miesiącem, 
gdyż są aż trzy niedziele wol-
ne od handlu, a także czwarta, 
w którą przypada Wielkanoc.

natalia 
chylińska-Żbikowska

fot. ilustracyjne

Powiat

Sprawdzali pojazdy
Golubsko-dobrzyńscy policjanci i pracownicy stacji 
kontroli pojazdów przeprowadzili akcję bezpłatnego 
sprawdzania stanu technicznego pojazdów. 

Rolnik na medal
Tytułowy „Rolnik na medal” to konkurs dla uczniów 
szkół ponagimnazjalnych, którzy interesują się lub są 
związani z rolnictwem. Bardzo dobrze wypadł Prze-
mysław Rutkowski z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu, który zajął czwarte miejsce.

Golub-Dobrzyń

Konkurs odbywa się w Zespo-
le Szkół nr 3 w Rypinie. Wspiera-
ny jest przez Wydział Rolnictwa 
i Biotechnologii UTP z Bydgoszczy. 
Celem konkursu było rozwijanie 
wśród młodzieży zainteresowań 
rolnictwem oraz popularyzacja 
i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza 
wiadomości i umiejętności zawo-
dowe objęte programem naucza-
nia w szkołach rolniczych, ukaza-
nie walorów środowiska wiejskiego 
jako miejsca pracy i życia na wsi 
oraz umożliwienie trwałego łącze-

nia wiedzy teoretycznej z umiejęt-
nościami praktycznymi jako pod-
stawowej zasady nauczania.

Przemysław Rutkowski jest 
obecnie uczniem czwartej klasy 
technikum rolniczego. Do kon-
kursu był przygotowywany przez 
nauczyciela przedmiotów zawodo-
wych – Rafała Szynkiewicza. Wcze-
śniej jego uczniowie byli laureata-
mi i finalistami ogólnopolskich 
konkursów rolniczych. 

(pw)
fot. nadesłane

Gmina Golub-Dobrzyń

Wybierz konkursową legendę 
Trwa głosowanie na legendę, która tłumaczy pochodzenie nowego herbu gminy 
Golub-Dobrzyń. Do wyboru jest pięć prac.

Gmina posiada nowy herb 
od ubiegłego roku. Aby zwięk-
szyć identyfikację mieszkańców 

z nowym znakiem, wła-
dze gminy przygotowały 
konkursy na legendę tłu-
maczącą jego pochodze-
nie. Jako pierwsi swoje 
prace zaprezentowali 
uczniowie szkół gmin-
nych. Spłynęło wówczas 
kilkadziesiąt prac. W tym 
roku rękawicę rzucono 
dorosłym. Najlepsze pięć 
prac postanowiono pod-
dać pod osąd opinii pu-
blicznej. Na profilu fejs-
bukowym gminy trwa 
głosowanie. Ta legenda, 
która zdobędzie najwię-
cej głosów do 15 maja, 

zostanie uznana za oficjalną 
opowieść mówiącą o herbie gmi-
ny. Prace są, póki co, anonimo-

we. Autorzy zostaną ujawnieni 
po rozstrzygnięciu konkursu. 

Jednocześnie trwa głoso-
wanie w plebiscycie na kobie-
tę najbardziej angażującą się 
w działania ekologiczne gminy. 
Jedna osoba może oddać jeden 
głos. Kupony konkursowe znaj-
dują się w samorządowym cza-
sopiśmie „Wieść gminna”. Wśród 
nominowanych znalazły się: 
Urszula Arentowicz, Sławomira 
Pliszczyńska, Hanna Groszewska, 
Urszula Skrzeszewska, Joanna 
Rajkowska, Sabina Skrzeszewska, 
Małgorzata Kamińska, Dorota 
Sadakiewska, Ewa Jędrzejkowska, 
Małgorzata Wesołowska i Renata 
Piskorska. 

(pw)
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– Jest to opowieść o męce 
Pańskiej, które zaczyna się w mo-
mencie, kiedy klasyczne Miste-
rium Wielkanocne powinno się 

kończyć – mówi Paulina Gralik z 
Domu Kultury. – Jest to historia o 
wyrzutach sumienia, o winie, ka-
rze i odkupieniu, które jest istotą 

Golub-Dobrzyń

Misterium „Drzewo Krzyża”
W Niedzielę Palmową w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad 
Drwęcą odbyła się kolejna odsłona misterium „Drzewo Krzyża”. Przedstawienie 
przygotowała grupa teatralna z Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

problemy wąbrzeskiego szpitala 
REGION  Po sprawdzeniu procesu prywatyzacji wąbrzeskiego szpitala Najwyższa Izba Kontroli przygo-
towała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które złoży w prokuraturze. Natomiast 
władze powiatu nie mają sobie nic do zarzucenia i twierdzą, że przekształcenie szpitala w spółkę przy-
niosło wszystkim same korzyści. Jaki będzie finał sprawy zapoczątkowanej dziesięć lat temu?

Najwyższa Izba Kontroli 
w połowie ubiegłego roku badała 
przebieg przekształcenia Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Po-
wiatowego w Wąbrzeźnie i jego 
wpływ na zakres usług zdrowot-
nych świadczonych na terenie 
powiatu wąbrzeskiego. Wnio-
ski pokontrolne, przedstawione 
w Toruniu na konferencji praso-
wej przez prezesa NIK Krzyszto-
fa Kwiatkowskiego wskazują, że 
proces zmian w 2008 roku prze-
biegał niezgodnie z obowiązują-
cymi wówczas przepisami, po-
nadto bez właściwego nadzoru ze 
strony starostwa powiatowego, 
a przekształcenia przyczyniły się 
do strat i wyrządzenia znacznej 
szkody majątkowej w budżecie 
powiatu.

Prezes NIK-u zapowiedział, że 
w marcu sprawa trafi do prokura-
tury. Delegatura NIK w Bydgosz-
czy przygotowała zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa wyrządzenia znacznej 
szkody majątkowej w budżecie 
powiatu wąbrzeskiego. Starosta 
Krzysztof Maćkiewicz odpiera za-
rzuty i uważa, iż do żadnych strat 

Starosta Krzysztof Maćkiewicz

nie doszło, a proces przekształce-
nia szpitala powiatowego w spół-
kę okazał się korzystny i dla po-
wiatu, i dla jego mieszkańców. 

Wnioski pokontrolne
Obszerne wystąpienie po-

kontrolne zostało podsumowane 
wnioskami. NIK wnosi o: 1. dopro-
wadzenie działalności SP ZOZ do 
zgodności z przepisami ustawy 
o działalności leczniczej; 2. spra-
wowanie rzetelnego nadzoru nad 
SP ZOZ, tj. w szczególności: a) wy-
konywanie kontroli SP ZOZ zgod-
nie z obowiązkiem wynikającym 
z ustawy; b) wyegzekwowanie od 
SP ZOZ aktualizacji danych znaj-
dujących się w księdze rejestro-
wej podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, prowadzo-
nej przez wojewodę kujawsko-
pomorskiego; c) wyegzekwowanie 
od SP ZOZ naliczenia i pobrania 
od Nowego Szpitala Wąbrzeźno 
czynszu za dzierżawę nierucho-
mości (za okres od 26.10.2009 do 
30.06.2017) oraz wynagrodzenia 
za bezumowne korzystanie od 
31.12.2009 do 30.06.2010 z apara-
tu USG, kolonoskopu i laparosko-
pu z wyposażeniem; d) wstrzy-

manie oraz zmianę lub cofnięcie 
sprzecznych z prawem decyzji dy-
rektora ZOZ (wykazanych podczas 
kontroli); 3. podjęcie decyzji doty-
czących rozporządzenia mieniem 
SP ZOZ z uwzględnieniem zasady 
gospodarności, a także zgodnie 
z uchwałą o gospodarowaniu 
mieniem; 4. wyegzekwowanie od 
SP ZOZ należnej Starostwu kwoty 
128,5 tys. zł.

Starosta realizuje zalecenia
Jak wyjaśnia starosta Krzysz-

tof Maćkiewicz, wnioski pokon-
trolne są już realizowane. Od-
powiednie pismo w tej sprawie 
zostało wysłane do dyrektora 
bydgoskiej delegatury NIK. Jeszcze 
w grudniu ubiegłego roku zarząd 
powiatu podjął działania zmierza-
jące do likwidacji SP ZOZ w Wą-
brzeźnie (jednostka istniała tylko 
„na papierze” – przyp. red.). Przy-
pomnijmy, że mimo przekształ-
cenia szpitala i przekazania jego 
zadań podmiotowi prywatnemu, 
powiat wąbrzeski nadal utrzymy-
wał publiczny zakład opieki zdro-
wotnej. Działo się tak, chociaż od 
grudnia 2008 r. zakład ten nie 
prowadził już leczenia szpitalne-
go, natomiast od początku 2011 
r. zaprzestał jakiejkolwiek dzia-
łalności leczniczej. Jak stwierdzili 
kontrolerzy, jego jedynym zada-
niem była spłata własnego zadłu-
żenia z dochodów uzyskiwanych 
z wynajmu nieruchomości szpi-
talnych. Inaczej mówiąc, praw-
dziwym celem utrzymywania pu-
blicznego ZOZ-u było uniknięcie 
przejęcia zadłużenia tej jednostki 
przez powiat. „Papierowy” ZOZ 
nie udzielał żadnych świadczeń 
zdrowotnych, aczkolwiek prowa-
dził działania pozorujące dzia-
łalność statutową, np. opłacano 
polisy ubezpieczeniowe od odpo-
wiedzialności cywilnej w zakresie 

działalności leczniczej czy wybie-
rano Radę Społeczną ZOZ (choć ta 
nie miała do wykonania żadnych 
zadań).

Wykreślenie SP ZOZ z Reje-
stru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą okazała 
się jednak mocno kłopotliwe. Ze 
względu na brak dokumentów 
niezbędnych do złożenia wniosku 
w lutym br. zostało wszczęte po-
stępowanie administracyjne o za-
kazie wykonywania działalności 
leczniczej w stosunku do SP ZOZ 
w Wąbrzeźnie. Jego efektem było 
wydanie (w marcu br.) przez wo-
jewodę kujawsko-pomorskiego 
zakazu, a następnie wykreślenie 
SP ZOZ w Wąbrzeźnie (z dniem 13 
marca) z rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą. 
Po uprawomocnieniu się decyzji 
wojewody dyrektor SP ZOZ w Wą-
brzeźnie wystąpi do sądu o wy-
kreślenie podmiotu z Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

– Zarząd Powiatu w najbliż-
szym czasie przygotuje projekt 
uchwały rady powiatu w sprawie 
przejęcia zobowiązań, należności 
i mienia Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wąbrzeźnie – informuje staro-
sta Krzysztof Maćkiewicz. 

Jak tłumaczy, w związku z tym 
realizacja wniosków z punktów 2 
a, b i d (tj. wykonywanie kontro-
li SP ZOZ zgodnie z obowiązkiem 
wynikającym z ustawy; wyegze-
kwowanie od SP ZOZ aktualizacji 
danych znajdujących się w księ-
dze rejestrowej podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą, 
prowadzonej przez wojewodę 
kujawsko-pomorskiego; wstrzy-
manie oraz zmiana lub cofnięcie 
sprzecznych z prawem decyzji dy-
rektora ZOZ (wykazanych podczas 
kontroli) ze względów formal-

nych nie będzie możliwe. Z tych 
samych względów niemożliwe 
staje się wypełnienie trzeciego 
wniosku (podjęcie decyzji doty-
czących rozporządzenia mieniem 
SP ZOZ z uwzględnieniem zasady 
gospodarności, a także zgodnie 
z uchwałą o gospodarowaniu mie-
niem). Po prostu podmiot prze-
staje istnieć. Starosta zapewnia 
natomiast, iż powiat wyegzekwu-
je i pobierze od Nowego Szpitala 
Wąbrzeźno czynsz za dzierżawę 
nieruchomości oraz wynagrodze-
nie za bezumowne korzystanie 
z aparatu USG, kolonoskopu i la-
paroskopu z wyposażeniem. 

– Stanie się to niezwłocznie 
po podjęciu przez radę powia-
tu stosownej uchwały. Z ustaleń 
kontrolerów wynika, że są to 
kwoty 16 tys. zł netto (dzierżawa 
ruchomości) i 2,4 tys. zł (wykorzy-
stanie aparatury diagnostycznej) 
– tłumaczy starosta Maćkiewicz.

Natomiast w sprawie wyeg-
zekwowanie od SP ZOZ należnej 
Starostwu kwoty 128,5 tys. zł. 
Krzysztof Maćkiewicz podaje na-
stępujące wyjaśnienie: 

– Podnoszona przez kontro-
lujących kwota rzekomo należna 
powiatowi od SP ZOZ była konse-
kwencją zobowiązań powiatu jako 
poręczyciela kredytu zaciągnię-
tego przez SP ZOZ, który nie był 
w stanie w pełni zrealizować swo-
ich płatności wobec banku, któ-
ry udzielił kredytu – uzasadnia 
starosta. – Płatności te zrealizo-
wał bezpośrednio Powiat Wąbrze-
ski BRE Bankowi Hipotecznemu 
w Warszawie bez pośrednictwa 
SP ZOZ, gdyż był to obowiązek 
powiatu wynikający z umowy – 
zaznacza.

Do tematu wrócimy.
Krzysztof Zaniewski

fot. archiwum

śmierci i Zmartwychwstania Chry-
stusa.

W misterium wystąpili młodzi 
aktorzy z grupy teatralnej działa-
jącej w Domu Kultury w Golubiu-
Dobrzyniu: Oliwia Zygmunt, Julia 
Rutkowska, Natalia Pokorowska, 
Oliwia Błędowska, Mateusz Sie-
mienik oraz Aleksander Świderski.

(szyw)
fot. ks. T. Kaszanek
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SMS-y premium pod kontrolą

W czwartek Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy Prawo tele-
komunikacyjne, która ma chronić konsumentów przed naduży-
ciami związanymi m.in. z SMS-ami premium (płatne wiadomo-
ści). W tej chwili abonent może, ale nie musi określać, czy chce 
korzystać z usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce 
– do jakiej kwoty. Zgodnie z ustawą, jeśli abonent nie określi 
żadnego progu, granicą domyślną będzie 35 zł. Przekroczenie 
progu będzie wywoływać konieczność poinformowania abo-
nenta o tym fakcie i automatyczną blokadę połączeń na nu-
mery premium. Teraz blokada jest włączana dopiero na żądanie 
abonenta.

Nowa podstawa programowa 

dla szkół branżowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do 

konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresor-

towych projekt nowelizacji rozporządzenia wpro-

wadzającego nową podstawę programową kształ-

cenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla 

absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz 

szkoły policealnej, od roku szkolnego 2019/2020. 

Propozycja zakłada, że absolwenci 8-letnich pod-

stawówek i gimnazjów, którzy wybiorą naukę 

w branżowych szkołach I stopnia, będą się uczyli 

w odrębnych klasach i według innej podstawy pro-

gramowej.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji spo-
łecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzy-
skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
W projekcie zostały określone kwestie sposobu odbywania 
stażu oraz obowiązki opiekuna stażu. Wprowadzane regu-
lacje mają ułatwić dyrektorowi dokonywanie oceny pracy 
nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu. Nowe eg-
zaminy oraz rozmowa kwalifikacyjna będą zawierały moduł 
praktyczny, co ułatwi zweryfikowanie przez komisję, czy 
nauczyciel spełnia wymagania na kolejny stopień awan-

su. W projekcie zostały określone wzory aktów nadania 
stopni awansu zawodowego nauczyciela. Projekt można 
znaleźć na stronie: www.men.gov.pl.

Sejm za badaniami dla myśliwych

W ubiegłym tygodniu posłowie popar-li poprawki do prawa łowieckiego, które przygotował Senat RP. Jeden z zapisów wprowadza obowiązkowe badania le-karskie i psychologiczne dla myśliwych. Będzie trzeba je wykonywać co pięć lat. W nowelizacji zwiększono ponadto ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować.

Ujednolicony wiek dla sędziów

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt zmian w usta-
wach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. 
Zgodnie z propozycją, wiek przechodzenia w stan spoczynku 
sędziów dla kobiet i mężczyzn ma być ujednolicony do 65 lat. 
W ubiegłym roku parlament przyjął zapisy, które obniżyły 
wiek dla kobiet do 60 lat, ale taka propozycja spotkała się 
z krytyką ze strony Komisji Europejskiej. 

Internetowe Konto Pacjenta

Na etapie opiniowania jest projekt ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z wpro-
wadzeniem Internetowego Konta Pacjenta. 
W założeniu od 2020 roku właśnie w sieci pa-
cjenci będą mogli sprawdzić szereg informacji 
m.in. o receptach, skierowaniach do specjali-
stów i szpitali, zleceniach na wyroby medyczne 
czy o miejscu w kolejce do lekarza. IKP umożliwi 
też złożenie w formie elektronicznej oświadczeń, 
m.in. o wyrażeniu zgody na świadczenie zdrowot-
ne czy o upoważnieniu innej osoby do uzyskania 
informacji o naszym stanie zdrowia. Pilotaż ma 
ruszyć w maju tego roku.

Rusza informacja senioralna

Od kwietnia samorząd województwa uruchomi pięć punktów informacyjnych, 
w których seniorzy i ich opiekunowie mogą uzyskać informacje o formach wspar-
cia, pomocy środowiskowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej 
i sportowej oraz infrastrukturze senioralnej. Pracownicy RCIS będą do dyspozycji 
w: Inowrocławiu, w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 13.00 w Zarządzie 
Rejonowym PCK w Inowrocławiu, Aleja Okrężna 79; Grudziądzu, w każdy wtorek 

w godz. od 9.00 do 13.00 w Oddziale Rejonowym PCK w Grudziądzu, ul. Dąbrow-
skiego 11-13; Bydgoszczy, w każdą środę w godz. od 9.00 do 13.00 w Kujawsko-

Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Bydgoszczy, ul. Dra E. Warmińskiego 10; 

Włocławku, w każdy czwartek w godz. od 9.00 do 13.00 w Oddziale Rejonowym 

PCK we Włocławku, ul. Zduńska 14; Toruniu, w każdy piątek w godz. od 9.00 do 

13.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkie-

wiczówny 93. Można też skorzystać z telefonu informacyjnego Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej 56 657 14 69 w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, 

we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 7.30-14.00.
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Rzepak rośnie w siłę
RYNEK  Śruta rzepakowa jest promowana w kraju jako prze-
ciwwaga dla śruty sojowej. Na korzyść tej pierwszej przemawia 
przede wszystkim cena. W ubiegłym roku wyprodukowano re-
kordową ilość pasz rzepakowych 

O 60 tys. ton w stosunku do 
2016 roku wzrosła produkcja pasz 
rzepakowych w firmach zrzeszo-
nych w Polskim Stowarzyszeniu 
Producentów Oleju. W 2017 roku 
na rynek trafiło 1,5 mln ton tego 
typu pasz. Prawie 600 tys. ton 
powędrowało na eksport. Obec-
nie trwają prace nad wprowa-
dzeniem kampanii edukacyjno-
informacyjnej pod patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi. Ma ona zachęcać rolników 
do stosowania pasz białkowych 
z rzepaku. 

Polska ma ogromny poten-
cjał produkcji pasz rzepakowych. 
Co roku uprawia się niemal 900 
tys. hektarów rzepaku. Jednocze-
śnie zapotrzebowanie na pasze 
jest tak duże, że gdyby wszyscy 
hodowcy przerzucili się na śrutę 
rzepakową, to cała polska pro-
dukcja mogłaby nie wystarczyć.

Obecnie rolnicy mają więk-
sze zaufanie do śruty sojowej. 
Stanowi ona połowę wszystkich 
pasz wysokobiałkowych w Pol-
sce. Prawdopodobnie pozostanie 
głównym komponentem żywie-
nia do 1 stycznia 2024 roku. To 
wtedy planowane jest wejście 
w życie projektu zakazującego 
stosowania w żywieniu zwierząt 
pasz z udziałem GMO.  

(pw)

Strefy coraz bliżej
50 km dzieli granice naszego województwa od gra-
nic obszaru ochronnego, związanego z afrykańskim 
pomorem świń. Liczba stwierdzanych przypadków 
choroby rośnie.

ASF

W związku z rozwojem ASF, 
na terenie całego kraju wpro-
wadzono zasady bioasekuracji. 
Służby weterynaryjne wyzna-
czają trzy rodzaje stref: obszary 
zagrożenia, obszary z ogranicze-
niami i obszary ochronne. Ob-
szar zagrożenia oznaczany jest 
kolorem niebieskim, dotyczą go 
największe obostrzenia. Kolejna 
jest strefa z ograniczeniami – 
tzw. strefa czerwona. Najbliżej 
naszych granic jest strefa żółta 
– ochronna. Jej granica przebiega 
na południe od Płocka. W strefie 
tej przesyłka świń do innych go-
spodarstw albo do rzeźni musi 
być zaopatrzona w świadectwo 
zdrowia, wystawione przez urzę-
dowego lekarza weterynarii (nie 

wcześniej niż 24 godziny przed 
wysyłką). Ograniczony jest także 
wywóz świń za granicę. By móc 
go przeprowadzić, należy spełnić 
następujące wymagania: świnie 
muszą przebywać w gospodar-
stwie co najmniej 30 dni bezpo-
średnio przed przemieszczeniem 
lub od urodzenia; w ciągu 15 dni 
przed przemieszczeniem mają 
uzyskać ujemny wynik w bada-
niu na obecność ASF; dobę przed 
przemieszczeniem zwierzęta 
musi przebadać urzędowy lekarz 
weterynarii. 

Choroba obecna jest w oko-
licach Warszawy i przekroczyła 
poważną zaporę, jaką stanowi 
Wisła. 

(pw)

Nagroda dla agregatu
Agregat talerzowy z siewnikiem firmy Agro-Tom 
otrzymał tytuł „Maszyna Rolnicza Roku 2017” w kate-
gorii krajowej.

Mechanizacja

Nagrody rozdano podczas 24. 
Międzynarodowych Targów Tech-
niki Rolniczej Agrotech w Kiel-
cach. Polskie przedsiębiorstwo 
stawia na innowacje. Posiada 
własne biuro konstruktorskie. 
Już wcześniej w tym roku agre-
gat talerzowy z siewnikiem zyskał 
uznanie na innej imprezie rolni-
czej – targach Polagra Premiery 
2018. 

Agregat służy do podorywek 
oraz do uprawy i doprawiania 

roli. Jest wyposażony w dwa rzę-
dy talerzy, hamulce pneumatycz-
ne, wózek z dyszlem, przednie 
koła kopiujące, piasty bezobsłu-
gowe, kroje talerzowe, zgrzebło 
wyrównujące, wały doprawiające. 
Ma hydrauliczną regulację głębo-
kości pracy. 

W Kielcach przyznano także 
tytuł maszyny roku sprzętowi za-
granicznemu. Otrzymał go ciągnik 
Case IH Maxxum Multicontroller.

(pw)

Hodowla

Powrót do owiec
W naszym województwie hodowanych jest ponad 
10 tysięcy owiec. W całym kraju jest ich 260 tysięcy. 
Pogłowie tych zwierząt powoli rośnie. Czy zwiastuje 
to renesans owczarstwa?

Na temat hodowli owiec 
i kóz dyskutowano 16 marca 
podczas konferencji w Mini-
kowie, zorganizowanej przez 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. O ile 
wielu rolników kojarzy rasę 
gęsi kołudzkiej, mniejsze grono 
mieszkańców wsi wie, że istnieje 

owca merynos kołudzki. Wyho-
dowana w Kołudzie rasa różni 
się od tradycyjnych owiec, zna-
nych z wyjazdów w góry. Wełna 
merynosów jest brązowa, siwa, 
aż do czarnej. Druga odmiana, 
nad którą trwają prace, to plen-
no-mleczna owca kołudzka. Ba-
daczom podczas tworzenia jej 

przyświecały dwie idee. Pierw-
sza, to uzyskanie wysokiej plen-
ności, a druga – wysoka mlecz-
ność, by hodowla opłacała się 
na terenach nizinnych. 

W przyfermowej przetwórni 
w Kołudzie są wytwarzane pro-
dukty nabiałowe pochodzące od 
tamtejszych owiec, np. bundz, 
bryndza, sery podpuszczkowe, 
solankowe, dojrzewające oraz 
jogurt naturalny. 

Obecnie hodowla owiec na 
nizinach jest nastawiona głów-
nie wytwarzanie produktów 
ekologicznych. 

(pw)

Uprawa

Chcą dłuższego okienka
Trwa batalia o to, by w wyjątkowych przypadkach można było wydłużyć termin 
stosowania naturalnych nawozów na polach. Ma to związek z ubiegłorocznymi 
zbiorami m.in. kukurydzy, które uniemożliwiły rolnikom wykonanie tych pod-
stawowych zabiegów agrotechnicznych.

Okienko, w którym niedo-
zwolone jest stosowanie nawo-
zów naturalnych na polu, roz-
poczyna się z końcem listopada 
i kończy ostatniego dnia lutego. 
W ubiegłym roku kapryśna po-
goda uniemożliwiła nawożenie. 
Środowiska rolnicze zaczęły 
więc domagać się wydłużenia 

czasu na wykonanie tych zabie-
gów. 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi już zwróciło się 
do ministra ds. gospodarki wod-
nej, by ten rozważył, czy da się 
uregulować zasady stosowania 
nawozów w nadzwyczajnych 
warunkach pogodowych.

Brak nawozu na polu to tyl-
ko połowa problemu. Drugą jest 
nadwyżka nawozu w gospodar-
stwie. Resort rolnictwa propo-
nuje, by był on wykorzystywa-
ny w biogazowniach. Najbliższa 
biogazownia mieści się w Rypi-
nie.

(pw)

Rynek

Lepsze „weselsze” jaja
Wiele wskazuje, że producenci jaj powinni szykować się na poważne zmiany. 
Konsumenci mówią „nie” jajom z chowu klatkowego.

Na sklepowych półkach ceny 
jaj różnią się w zależności od 
sposobu hodowli. Najdroższe są 
jajka z wolnego wybiegu, naj-
tańsze – z chowu klatkowego. 
Kolejne sieci i firmy wycofują się 
z kupowania tych ostatnich. Od 
stycznia to grono powiększyło 
się. 

Jaja z chowu klatkowego po-

siadają oznaczenie „3” na począt-
ku kodu, który jest na nie nano-
szony. Obecnie tylko nieco ponad 
10 proc. kur niosek w Polsce nie 
żyje w klatkach. To dane Stowa-
rzyszenia „Otwarte klatki”. A np. 
w Austrii bardzo trudno zna-
leźć rodzime jajka z ferm klat-
kowych. Należy się spodziewać 
wzrostu liczby ferm, w których 

drób utrzymywany jest w cho-
wie ściółkowym. 

W minionym roku polskie 
jajka trafiały głównie do Nie-
miec i Holandii. Miało to związek 
z aferą ze stosowaniem niele-
galnych substancji na holender-
skich fermach. W efekcie eksport 
jaj do Niemiec podwoił się. 

(pw)
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Wielkanocne zwyczaje
TRADYCJE  Wielkanoc to najważniejsze święto w kulturze chrześcijańskiej. Trzeba się do niego 
przygotować i odpowiednio je celebrować

Święto Wielkiej Nocy jest pa-
miątką Zmartwychwstania Chry-
stusa. Początkowo obchodzono 
je w dniu żydowskiej Paschy, a od 
soboru w Nicei w 325 roku przypa-
dają w pierwszą niedzielę wiosen-
nej pełni księżyca, czyli między 21 
marca a 25 kwietnia. 

Wielkanoc poprzedzona jest 
tzw. Wielkim Tygodniem, który 
rozpoczyna się Niedzielą Palmową. 
Ten dzień symbolizuje wjazd Chry-
stusa do Jerozolimy. Należy wtedy 
udać się do kościoła, by poświęcić 
tzw. palemkę. W dawnych czasach 
używano gałązek wierzby, a nie-
dziela była nazywana wierzbową. 
Poświęconą palmę często wiesza-
no za obrazem lub nad drzwiami 

i miała ona chronić budynki przed 
burzami.

Następnym ważnym dniem 
Wielkiego Tygodnia jest Wielka Śro-
da. W tym dniu młodzież po całej 
wsi ciągała drewnianą kukłę Juda-
sza, a każdy chętny mógł ją obrzu-
cać kamieniami. Na zakończenie 
kukła była topiona w pobliskiej 
rzece.

W Wielki Czwartek w kościele 
katolickim rozpoczyna się triduum 
paschalne. Z ołtarza w kościele zni-
kają wszelkie przedmioty, a dzwo-
ny milkną aż do czasu zmartwych-
wstania Chrystusa. Wiernych do 
kościoła wzywają tzw. drewniane 
kołatki. Na mszy księża obmywają 
stopy dwunastu mężczyznom na 

znak ostatniej wieczerzy Chrystusa 
z apostołami.

Wielki Piątek to drogi krzyżo-
we, podczas których ciało Chry-
stusa składane jest do grobu. 
Obowiązuje wtedy ścisły post. To 
również „pogrzeb żuru i śledzi” 
– dawniej tego dnia spożywano 
tylko żur i śledzie, a resztki zako-
pywano w specjalnie wykopanym 
dole (w niektórych rejonach śledzie 
przybijano do drzewa). Dodatkowo 
garnek z popiołem zasypywano, co 
miało symbolizować koniec smut-
ku i nadejście radości. W kościele 
odbywały się całonocne czuwania 
z udziałem harcerzy i strażaków.

Wielka Sobota zwiastuje czas 
święcenia pokarmów, ale nie tyl-
ko. Święcony jest również ogień, 
woda i ciernie. Zapala się paschał, 
czyli wielką świecę, która płonie aż 
do końca świąt. Najważniejsza jest 
jednak święconka.

Co jest w koszyczku? Baranek 
– symbol zmartwychwstania Jezu-
sa; jajka – symbol rodzącego się ży-
cia; chleb – utożsamiany z ciałem 
Chrystusa, symbol dobrobytu i po-
myślności; chrzan – jako symbol 
męki Chrystusa; sól – czyli istota 
prawdy; ser – czyli symbol pojed-
nania człowieka z naturą; babka – 
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symbol naszych umiejętności.
W niedzielę wstajemy wcze-

śnie rano i udajemy się na mszę re-
zurekcyjną. Po powrocie do domu 
siadamy do śniadania wielkanoc-
nego. Stół winien być przykryty 
białym obrusem i udekorowany 
liśćmi bukszpanu. Na środku ma 
stać baranek na łączce z rzeżuchy. 
Rzeżucha symbolizuje siły witalne 
i rodzące się życie. Nie powinno 
zabraknąć naszej święconki, którą 
się dzielimy z domownikami. Kolor 
pisanek też ma znaczenie: czerwo-
ny to barwa krwi przelanej przez 
Chrystusa, fioletowy oznacza Wiel-
ki Post, kolor zielony, żółty i brązo-
wy oznaczają radość. 

Na stole wielkanocnym trady-
cyjnie znajduje się biała kiełbasa, 
chrzan, pieczone mięso. Oczywi-
ście nie powinno zabraknąć żurku. 
Podstawowe składniki żurku to: 
1,5 litra wywaru z białej kiełbasy, 
1,2 litra zakwasu na żurek, 0,5 ki-
lograma białej kiełbasy, 100 gram 
wędzonego boczku, 1 szklanka 
śmietany kremówki i jedna łyżka 
mąki. To wszystko gotujemy przez 
około 30 minut, odpowiednio mie-
szając składniki.

Zwieńczeniem posiłku są do-
mowe ciasta, czyli babki i mazurki.

Po śniadaniu dzieci rozbiegają 
się po całym domu, szukając tzw. 
zajączków. Są to ukryte przez do-
rosłych drobne upominki dla naj-
młodszych, chociaż nie tylko. 

Drugi dzień świąt to lany po-
niedziałek. Symbolizuje przebu-
dzenie się do życia. W tym dniu 
obmywamy się z zimowego brudu. 
Polewanie ma zapewnić pannom 
szybkie zamążpójście. 

Kilka słów na temat wielka-
nocnych tradycji w innych krajach 
europejskich. Austria stawia na 
szukanie wielkanocnego zajączka 
przez dzieci. W Wielkim Tygodniu 
odbywają się misteria pasyjne 
i wystawiane są szopki wielkanoc-
ne, a na ulicach słychać drewniane 
kołatki. Hiszpanie obchodzą święta 
w ciszy i spokoju, chociaż można 
spotkać rejony, gdzie na ulicach są 
wystawiane scenki z życia Chrystu-
sa. Bułgaria celebruje cały Wielki 
Tydzień. Tam tradycją jest stukanie 
się jajkami między bliskimi. 

Jak widać, tradycje wielkanoc-
ne są różne w zależności od kraju. 
Wspólnym mianownikiem są pi-
sanki i rytuały religijne.

(maw)
fot. pixabay
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 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne ogłosiło konkurs pod hasłem „Dzieło roku”, 

którego celem jest ukazanie aktywnej twórczości w różnorodnych formach sztuki, 
a także podtrzymanie, aktywizacja i wzajemna integracja działalności twórczej ar-
tystów profesjonalnych oraz amatorów na terenie Lipna. Prace można oddawać do 
3 kwietnia do 15.30. Wernisaż jest planowany na 13 kwietnia. Szczegóły i regu-
lamin na stronie www.mcklipno.pl. Konkurs honorowym patronatem objął bur-
mistrz Lipna. 

 Wąbrzeźno
 6 kwietnia o 17.00 w WDK aktorzy Teatru Objazdowego Pomarańczowy 

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

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

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

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

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

Co? Gdzie? Kiedy?Park z Rydygierem
REGION  Samorząd województwa chce stworzyć nowy park 
krajobrazowy – Góry Łosiowe. Chodzi o cenny przyrodniczo 
nadwiślański teren w gminach Grudziądz i Rogóźno, związany 
z postacią prof. Ludwika Rydygiera

– Parki krajobrazowe to na-
sze wielkie bogactwo, nie tylko 
przyrodnicze, ale również kulturo-
we, bo na tych atrakcyjnych tury-
stycznie i rekreacyjnie obszarach 
znajdziemy mnóstwo cennych 
pamiątek historii i dziedzictwa 
materialnego. Tak jest również 
w przypadku projektowanego Par-
ku Krajobrazowego Góry Łosiowe, 
gdzie znajdują się obiekty zwią-
zane z wybitnym polskim chirur-
giem, profesorem Ludwikiem Ry-
dygierem – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Park powstanie przy północnej 

granicy województwa, na obszarze 
4,8 tys. ha. Chodzi o urozmaicony 
krajobrazowo teren polodowco-
wy – pokrytą najlepiej zachowa-
nym w kraju polem wydmowym 
wysoczyznę morenową, rozległy 
kompleks leśny i położone w bez-
pośrednim sąsiedztwie Wisły mię-
dzywale, terasę zalewową rzeki 
i dno doliny Wisły i Osy. 

– Występuje tu 119 gatunków 
ptaków, kilkadziesiąt gatunków 
ryb, spotkamy też między innymi 
kumaki nizinne, żaby jeziorkowe 
i ropuchy zielone. To także kory-
tarz migracyjny łosi. W granicach 

parku znajdują się 54 pomniki 
przyrody – tłumaczy Beata Krze-
mińska, rzecznik prasowa Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu. 

Na terenie projektowanego 
parku znajdziemy też świadec-
twa bogatej historii i kultury. We 
wsi Dusocin urodził się światowej 
sławy chirurg prof. Ludwik Rydy-
gier, ruiny jego domu rodzinnego 
zachowały się do dziś. Są też ślady 
osadnictwa olęderskiego, miejsca 
pamięci narodowej, stanowiska 
archeologiczne oraz charaktery-
styczne cechy architektury wiej-
skiej: budownictwo drewniane 
i zabudowy z kamieni polnych.

Park Krajobrazowy Góry Ło-
siowe zostanie utworzony na mocy 
uchwały sejmiku województwa, po 
uzgodnieniu jej kształtu z samo-
rządami lokalnymi z tego obszaru 
oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy. 

– Na ostatniej sesji sejmiku 
radni uchwalili projekt dokumen-
tu – dodaje Krzemińska. – Park 
powstanie po wydzieleniu jego ob-
szaru z części istniejących już na 
tym terenie form ochrony przyro-
dy. Będzie funkcjonował w ramach 
podległego marszałkowskiej admi-
nistracji Zespołu Parków Krajobra-
zowych Chełmińskiego i Nadwi-
ślańskiego.

Będzie to dziesiąty park kra-
jobrazowy w województwie ku-
jawsko-pomorskim. Działają już: 
Wdecki Park Krajobrazowy, Brod-
nicki Park Krajobrazowy, Gosty-
nińsko-Włocławski Park Krajo-
brazowy, Górznieńsko-Lidzbarski 
Park Krajobrazowy, Krajeński Park 
Krajobrazowy, Nadgoplański Park 
Tysiąclecia, Tucholski Park Kra-
jobrazowy oraz Zespół Parków 
Krajobrazowych Chełmińskiego 
i Nadwiślańskiego.

oprac. (ToB), fot. 
commons.wikimedia.org

Portret Ludwika Rydygiera z asystentami (Leon Wyczółkowski)
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Elif odc. 213 - serial
06:45 Komisariat odc. 48 - serial 
07:15 Komisariat odc. 49 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 134 - serial
10:10 Klan odc. 3286
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:10 Doktor Quinn odc. 12 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Jezioro Bodeńskie 
 - ostoja dzikiej przyrody - fi lm 
13:45 Elif odc. 214 - serial 
14:45 Korona królów odc. 50 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 19 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3287
18:30 Korona królów odc. 51 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 243 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 67
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 5
23:50 Ocaleni odc. 2 
00:45 Wojskopolskie.pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 187 - serial 

06:25 Szpital odc. 284 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 3 - serial 

08:20 Przepis na życie

  odc. 4 s. 2 - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 12 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 559 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 4 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 458 - serial 

14:55 Szpital odc. 285 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 1 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 13 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 560 - serial 

20:00 Tower Heist. Zemsta cieciów 

 - komedia

22:15 Lucyfer odc. 5 s. 2 - serial 

23:15 American Horror Story: Asylum 

 odc. 5 s. 2 - serial 

00:15 Nebraska - komediodramat 

06:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 18 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków 
 odc. 1 s. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 25 s. 3 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 6 
 - serial
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 79 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 80 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 1 s. 4 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 3 s. 6 
 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 107 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 171
15:00 Detektywi w akcji odc. 108 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 70
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 71
18:00 Policjantki i policjanci odc. 382 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 383 
 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 172 - serial 
21:00 Reakcja łańcuchowa - thriller
23:20 Królestwo węża - fi lm
01:05 Anthony Bourdain: 
 Bez rezerwacji odc. 9 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 257 s. 3 
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 24 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 3 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 22 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 22 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 4 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
20:00 Zakonnica w przebraniu 
 - komedia
22:00 Skok na kasę - komedia
00:10 Striptiz - fi lm

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy odc. 69 

08:45 Informacje kulturalne  

09:10 Brzezina - dramat

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 1 - serial 

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Powinowactwo - dramat 

13:40 Zawieście czerwone latarnie 

 - dramat 

15:55 Chuligan literacki odc. 73 

16:30 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat 

18:25 MappaMundi - fi lm 

19:15 Madame Tutli-Putli - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Rozstanie - dramat 

22:20 Scena klasyczna odc. 13

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 103

23:20 Sól Ziemi - fi lm 

01:10 Rzecz Polska odc. 4

03:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 3 - serial 
06:50 Był taki dzień odc. 516
06:55 Proces Szesnastu - fi lm
07:35 Elegia na śmierć Roja - fi lm
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55
08:45 Misja Gryf odc. 17
09:20 Pogranicze w ogniu 
 odc. 13 - serial
10:20 Parafi a z sercem odc. 167
10:45 Jak było? odc. 3
11:25 Flesz historii 
11:40 Kryptonim „Muzeum” 
 - Szlak Armii Krajowej 
 odc. 1 - fi lm
12:00 Rachela na Dworcu Gdańskim 
 - fi lm
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 135
13:50 Sensacje XX wieku odc. 84
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 96 - serial 
14:55 Filmowa kontrabanda 
15:25 Sprawiedliwi wśród nas 
 odc. 4 - serial 
15:55 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 2
16:35 Poświęcając życie prawdzie - fi lm 
17:25 Taśmy bezpieki odc. 44 
17:55 Czarne chmury odc. 3 - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 137 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 138 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 1 - serial 
21:30 Pogranicze w ogniu 
 odc. 14 - serial
22:45 Spór o historię odc. 172 
23:30 Egzekucja - fi lm 
00:30 Powrót Odysa odc. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia  
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień 
09:30 Msza Święta Krzyżma Świętego 
 z Watykanu 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 5 - fi lm 
13:45 Serce i oblicze Boga - fi lm 
14:00 Apostoł Piotr 
 - Ostatnia Wieczerza - dramat 
15:35 Ojcze przebacz im 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło” 
16:40 Grunt to droga odc. 4 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Ziemia mojego Zbawiciela 
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery 
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 20 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Wielki Czwartek - fi lm 
21:15 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Poznajemy Biblię. Gdzie żył 
 i nauczał Jezus Chrystus 
22:35 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 701 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 5 
07:20 Na sygnale odc. 23 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie odc. 19
11:25 Rodzinka.pl odc. 52 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1833 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 105 - serial 
13:55 Zakupy pod kontrolą odc. 1
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 701 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 80 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
19:05 Na sygnale odc. 24 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1833 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1834 - serial 
21:20 The Good Doctor odc. 16 - serial 
22:10 Zawód: Amerykanin 
 odc. 4 - serial
22:55 Klient - fi lm
01:00 Dotyk miłości - melodramat

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 16 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2217

10:55 Ukryta prawda odc. 883 - serial

12:00 Szkoła odc. 535 - serial

13:00 19+ odc. 236 - serial

13:30 Szpital odc. 772 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 536 - serial 

16:30 19+ odc. 237 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 884 - serial 

18:00 Szpital odc. 773 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 136

19:50 Uwaga! odc. 5264

20:10 Doradca smaku odc. 17 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2654 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 140

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 17 

22:35 Last Minute - komedia 

00:15 Willow - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 650 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 
392 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 393 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 5 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 738 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 129 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 775 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2662 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 821 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3603
16:30 Na ratunek 112 odc. 204 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 194 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2663 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 514 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 111 
21:10 Przyjaciółki odc. 127 - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 2 
23:20 Miłość w Seattle - melodramat
01:50 0-1-0 - fi lm 

22:15 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:55 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

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

Pracownicy ochrony pewnego apartamentowca, 
położonego w okolicach nowojorskiego Central 
Parku, dowiadują się, że zostali oszukani przez 
pracodawcę. Odkładane przez nich na emeryturę 
oszczędności zostały zdefraudowane. Postanawiają 
zemścić się na oszuście.

Po śmierci żony Burke postanawia napisać 
książkę o radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby. 
Poradnik, który ma być rodzajem autoterapii, 
staje się bestsellerem. Wkrótce mężczyzna jest 
rozchwytywanym specjalistą. Obowiązki zawodowe 
sprawiają, że trafi a do Seattle.

„Miłość w Seattle”
(2009r.) Polsat 23:20

„Zemsta cieciów”
(2011r.) TVN7 20:00



Piątek, 30 marca 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Elif odc. 214 - serial
06:50 Komisariat odc. 50 - serial 
07:15 Komisariat odc. 51 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Dookoła świata odc. 4
09:15 Ojciec Mateusz odc. 243 - serial
10:10 Klan odc. 3287
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:10 Doktor Quinn odc. 13 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Wójt Roku 2017 
12:45 Głos Dunaju - fi lm 
13:45 Elif odc. 215 - serial 
14:45 Korona królów odc. 51 - serial
15:15 Alarm! odc. 24
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 20 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Leśniczówka odc. 9 - serial 
17:55 Leśniczówka odc. 10 - serial 
18:20 Leśniczówka odc. 11 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 „Polskie pieśni pasyjne”. Rodzina 
rodzinie. Pomoc dla Aleppo 
20:55 Droga Krzyżowa z udziałem 
papieża Franciszka - transmisja 
 z Watykanu 
22:40 Chrześcijanie w Syrii 
23:00 Barabasz - fi lm 
01:25 Faustyna - fi lm

05:20 Ukryta prawda odc. 188 - serial 

06:25 Szpital odc. 285 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 4 - serial 

08:20 Przepis na życie odc. 5 s. 2 

 - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach odc. 13 

 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 560 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 5 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 459 - serial 

14:55 Szpital odc. 286 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 3 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 6 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 14 

 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 561 - serial 

20:00 Piramida strachu - fi lm 

22:25 Pearl Harbor - dramat 

02:00 Lucyfer odc. 5 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 19 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 1 s. 4 - serial
09:00 Detektyw Monk odc. 3 s. 6 
 - serial
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 18 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 19 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 2 s. 4 - serial
12:00 Detektyw Monk odc. 4 s. 6 
 - serial 
13:00 Galileo odc. 670
14:00 Galileo odc. 671
15:00 Detektywi w akcji odc. 109 
 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 72 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 73 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 383 
 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 384 
 - serial 
20:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni 
 - fi lm 
22:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 169 - serial
23:20 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 170 - serial
00:30 Maszyna - thriller

06:00 To moje życie! odc. 258 s. 3 
07:00 Mojżesz - 10 przykazań odc. 25 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach odc. 4 
 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator odc. 9 s. 3 
 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 22 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 22 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 5 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
20:00 Wybuchowa para - komedia
22:05 Umysł przestępcy - dramat 
00:35 Krytyczna decyzja - fi lm

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:10 Mini wykłady o maxi sprawach 
 odc. 1 
08:35 Informacje kulturalne 
09:00 Prymas. Trzy lata z tysiąca 
 - dramat
11:00 Rodzina Połanieckich odc. 2 
 - serial 
12:25 Studio Kultura - rozmowy 
12:35 Którędy po sztukę odc. 41 
12:50 Krzysztof Penderecki 
 „Powiało na mnie morze snów 
 - Pieśni zadumy i nostalgii” 
14:00 Oczy mojego ojca - fi lm 
14:40 Rzecz Polska odc. 4
15:00 Pegaz odc. 66
16:05 Siekierezada - fi lm 
17:35 Videofan odc. 84
17:55 - fi lm - fi lm 
18:35 W międzyczasie - fi lm 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Wstęp do Transmisji „Via Crucis” 
 Pawła Łukaszewskiego 
 z Opery Wrocławskiej 
20:10 Transmisja „Via Crucis” 
 Pawła Łukaszewskiego 
 z Opery Wrocławskiej 
21:20 Wstęp do fi lmu odc. 84
21:30 Proces Joanny d’Arc - dramat 
22:40 Tygodnik kulturalny 
23:25 Dziennik fi lozofa odc. 104
23:40 Rozstanie - dramat
01:50 Krzysztof Penderecki 
 „Powiało na mnie morze snów 
 - Pieśni zadumy i nostalgii” 

06:50 Był taki dzień odc. 517
07:00 Poświęcając życie prawdzie - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 56
08:35 Smak tradycji odc. 11
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 14 
 - serial
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 14 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 31 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 44
11:50 On wierzył w Polskę - fi lm 
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:20 Sensacje XX wieku odc. 137
13:45 Sensacje XX wieku odc. 138
14:15 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 3
14:50 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 5 - fi lm 
16:00 Faustyna - fi lm
17:20 Parafi a z sercem odc. 168
17:50 Czarne chmury odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 130 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 131 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 31
20:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 2 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 15 
 - serial
22:45 Popiełuszko. Wolność jest w nas 
 - fi lm
01:25 Szerokie tory odc. 87

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Męka Pańska w Avili według 
 św. Jana - fi lm 
09:30 Serce i oblicze Boga - fi lm
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Droga Krzyżowa z Ojcem 
 Świętym Janem Pawłem II. 
 Koloseum 2005 - fi lm 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Misterium muzyczne 
 Droga Krzyżowa 
14:00 Cuda Jezusa odc. 35 - serial 
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 „Krzyżu Święty, nade wszystko!” 
 - historia krzyża 
 św. Jana Pawła II - fi lm 
17:00 Liturgia Wielkiego Piątku 
 z Bazyliki Świętego Piotra 
 w Watykanie 
19:20 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 23 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Wielki Piątek - fi lm 
21:15 Droga Krzyżowa 
 z rzymskiego Koloseum 
 pod przewodnictwem 
 Ojca Świetego Franciszka 
22:45 Głos serca odc. 7 - serial 
23:25 Kartka z kalendarza 
23:30 Największy dar odc. 1

06:05 Za marzenia odc. 5 - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 4 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 24 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie odc. 20
11:25 Na sygnale odc. 25 - serial 
11:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1834 - serial 
12:25 Taggart - western 
13:55 Coś dla Ciebie odc. 143 
14:25 Magiczne wrzosowiska - fi lm 
15:20 Kangurek Joey - fi lm 
17:00 Wielki Piątek - nabożeństwo 
 w Świdnicy 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Na sygnale odc. 25 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 26 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1834 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1835 - serial 
20:45 Zostań, jeśli kochasz 
 - melodramat
22:35 Żyć nie umierać - dramat 
00:05 Klient - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2218

10:55 Ukryta prawda odc. 884 - serial

12:00 Szkoła odc. 536 - serial

13:00 19+ odc. 237 - serial

13:30 Szpital odc. 773 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 537 - serial 

16:30 19+ odc. 238 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 885 - serial 

18:00 Szpital odc. 774 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy - wiem czym 

oddycham odc. 137

19:50 Uwaga! odc. 5265

20:00 Avengers: Czas Ultrona - fi lm 

23:00 Wyścig po życie - fi lm

00:55 Góra czarownic - fi lm 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 651 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 394 
 - serial 
09:30 SuperPies odc. 4
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 6 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 739 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 130 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 776 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2663 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 822 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3604
16:30 Na ratunek 112 odc. 205 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 195 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2664 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 515 
 - serial 
20:10 Zmartwychwstały - dramat 
22:40 Ja, robot - fi lm 
01:20 Wyatt Earp: Zemsta - western 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw

11:00 Rodzina 
Połanieckich

08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Brent Magna miał wielki talent. Niestety, 
zaprzepaścił szansę na karierę w rajdach 
samochodowych. Wraz z żoną Leanne wiedzie 
spokojne życie. Pewnego dnia wszystko się 
zmienia. Jego ukochana zostaje uprowadzona. 
Porywacz kontaktuje się z nim i proponuje układ.

Tajny agent Roy Miller czeka na samolot do Bostonu. 
Na lotnisku wpada mu w oko atrakcyjna blondynka 
June Havens. Mężczyzna postanawia zawrzeć z nią 
znajomość. Przy wejściu na pokład okazuje się, że 
June nie może lecieć tym rejsem. Zostaje odesłana 
do poczekalni. 

„Wybuchowa para”
(2010r.) TV Puls 20:00

„Wyścig po życie”
(2013r.) TVN 23:00



Sobota, 31 marca 2018

20:25 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3285 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Samotny w sercu dżungli - fi lm 
08:00 Rok w ogrodzie 
08:20 Rok w ogrodzie extra 
08:50 Studio Raban odc. 23 
09:20 Rodzinny ekspres odc. 26
09:45 Wielkanoc polska odc. 12
09:55 Biały Kieł II 
 - legenda białego wilka 
 odc. 2 s. 1 - fi lm 
11:50 Madeline - komedia 
13:25 Okrasa łamie przepisy odc. 177
14:05 Ojciec Mateusz odc. 243 - serial
14:55 Wojenne dziewczyny odc. 14 
 - serial
15:55 Korona królów odc. 48 - serial
16:25 Korona królów odc. 49 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Wielkanoc polska odc. 12
17:40 Piosenka Grace - dramat 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Orędzie arcybiskupa 
 Grzegorza Rysia na Wielkanoc 
20:25 Komisarz Alex odc. 135 - serial 
21:25 Zabić Jezusa - dramat 
23:40 Dwie prawdy - thriller
01:20 Tato - dramat 

05:40 Ukryta prawda odc. 189 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Zaklinaczka duchów odc. 1 

 - serial 

09:50 Zaklinaczka duchów odc. 2 

 - serial 

10:50 Zaklinaczka duchów odc. 3 

 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 2 s. 2 

 - serial 

12:55 Przepis na życie odc. 3 s. 2 

 - serial 

13:50 Przepis na życie odc. 4 s. 2 

 - serial 

14:50 Wpuszczony w kanał - fi lm 

16:40 Goonies - fi lm 

19:00 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

21:15 Miłość na zamówienie - komedia 

23:20 Świadek - fi lm

01:45 Darknet: Drugie dno Internetu 

 - fi lm 

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 17 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 18 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 20 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 3 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial 
08:55 Kudłaty zaprzęg - fi lm 
10:40 Policjantki i policjanci odc. 380 
 - serial
11:40 Policjantki i policjanci odc. 381 
 - serial
12:40 Policjantki i policjanci odc. 382 
 - serial
13:50 STOP Drogówka odc. 172
14:50 Jaś Fasola odc. 14 - serial 
15:30 Tarzan II odc. 2, - fi lm 
17:00 Policjantki i policjanci odc. 383 
 - serial
18:00 Policjantki i policjanci odc. 384 
 - serial
19:00 Galileo odc. 672 
20:00 Mecenas Lena Barska odc. 10 
 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 171 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 172 - serial
23:00 Detoks - thriller
01:05 Z piekła rodem - thriller

06:00 Skorpion odc. 25 s. 2 - serial

06:50 Taki jest świat odc. 52 s. 3

07:30 Tajemnice medyczne odc. 15 

 - serial 

08:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 60 s. 2 - serial 

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 61 s. 2 - serial 

10:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 62 s. 2 - serial 

11:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 63 s. 2 - serial 

12:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 64 s. 2 - serial 

13:30 Moja dziewczyna 

 - komediodramat 

15:35 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

17:55 Zakonnica w przebraniu 

 - komedia

20:00 Noe: Wybrany przez Boga - fi lm 

22:55 Szybcy i martwi - western 

01:00 Na jedwabnym szlaku - serial 

08:00 W pustyni i w puszczy odc. 3 

 - serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Jesteś, który jesteś 

10:20 Polska. Ścieżki tańca - fi lm 

11:25 Odyseja fi lmowa odc. 5 - serial 

12:40 Barwy ochronne - dramat 

14:20 Wydarzenie aktualne 

14:55 Wszyscy mają się dobrze 

 - dramat 

17:10 - fi lm - fi lm 

17:55 Dranie w kinie odc. 22

18:35 Pieśni z dalekiej wyspy 

20:00 Hamlet - dramat 

22:25 Leszek Możdżer 

 & Holland Baroque 

23:50 Kaznodzieja z karabinem - fi lm

02:05 Igła - thriller

06:50 Był taki dzień odc. 518
06:55 Wszystkie kolory świata odc. 25 
 - serial 
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 4
08:20 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 4
08:45 Żegnaj, Rockefeller odc. 9 - serial 
09:25 Żegnaj, Rockefeller odc. 10 
 - serial 
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 22
10:30 Strażnicy „Piątej Ewangelii” - fi lm 
11:40 Pompeje: piwnica szkieletów - fi lm 
12:40 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial 
13:40 Szerokie tory odc. 57
14:20 Wielka gra odc. 72
15:20 Spór o historię odc. 172
16:05 Na plebanii w Wyszkowie 1920 
 - fi lm 
17:25 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 68
17:50 U Pana Boga w ogródku odc. 1 
 - serial 
18:40 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial 
19:45 Było, nie minęło - ekstra odc. 5 
20:20 Ekstradycja odc. 7 s. 2 - serial
21:30 Kryptonim „Orędownicy” 
 Studencki Komitet Solidarności 
 - fi lm 
22:25 Tajemnica tajemnic - fi lm 
23:35 Błękitna Armia 1917-1919 - fi lm
00:55 Życie za życie. Maksymilian Kolbe 
 - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Pasja Charlesa Peguy’ego 
 w wykonaniu Haliny Łabonarskiej 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium świętej Anny 
 w La Palud 
09:55 Święty na każdy dzień 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Wielki Tydzień. Zespół Pieśni 
 i Tańca „Śląsk” 
 im. Stanisława Hadyny odc. 1
11:00 Gorzkie żale. 
 Nabożeństwo pasyjne 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sitowiem malowane 
12:50 Święta Barbara - dramat 
14:40 Koncert pasyjny „Śmierć 
 nie kończy, śmierć zmienia” 
15:45 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Pop-oratorium „Twoją 
 na zawsze jestem Panie” 
 w wykonaniu Zespołu Muzyki 
 Sakralnej Lumen 
17:00 Starożytne tajemnice Biblii 
 odc. 5 - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 „Krzyż” - xespół 23 Dni 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:30 Liturgia Wigilii Paschalnej 
 z Bazyliki Świętego Piotra 
 w Watykanie 
23:10 Największy dar odc. 2
23:40 Procesja dziejów 

06:15 Na sygnale odc. 183 - serial 

06:45 Barwy szczęścia odc. 1831 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1832 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 M jak miłość odc. 1361 - serial 

11:55 M jak miłość odc. 1362 - serial 

12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 4 s. 4

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Pewnego razu w Rzymie 

 - komedia 

17:50 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:30 Postaw na milion - kulisy 

18:40 Postaw na milion Teleturniej 

19:35 Lajk! odc. 12

19:55 Kocham Cię, Polsko! 

 - rozgrzewka odc. 5

20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 5 s. 11

21:35 Spectre - fi lm

00:05 Osaczony - thriller

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1063

11:00 Na Wspólnej odc. 2651 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2652 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2653 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2654 - serial

12:50 Diagnoza odc. 6 s. 2 - serial

13:50 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 3

14:50 MasterChef Junior odc. 4 s. 3

16:25 Efekt domina odc. 4 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 17

17:55 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 6 s. 3

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:43 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 138

19:45 Uwaga! odc. 5266

20:00 Kopciuszek - fi lm 

22:15 Królewna Śnieżka i Łowca - fi lm 

00:55 Ile waży koń trojański? - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 My3 odc. 33 

08:00 Mulan - fi lm 

09:55 Makaronowy zawrót głowy odc. 7

10:10 Ewa gotuje odc. 327

10:40 Makaronowy zawrót głowy odc. 8

10:55 Nasz nowy dom odc. 72 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 2

12:55 Top chef odc. 72

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 4

15:45 Kabaret na żywo odc. 34

17:45 SuperPies odc. 5

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 144 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 31 

 - serial 

20:05 Pan Popper i jego pingwiny 

 - komedia 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 82

00:10 Piksele - komedia 

09:50 Zaklinaczka duchów 13:50 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:00 W pustyni 
i w puszczy 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

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

Historia życia Jezusa Chrystusa od urodzenia do 
śmierci, ze szczególnym naciskiem na tło historyczne 
i społeczne wydarzenia, na knowania w trójkącie: 
namiestnik rzymski Poncjusz Piłat, tetrarcha Galilei 
i Perei Herod Antypas z ambitną żoną Herodiadą, 
świątynni kapłani na czele z Kajfaszem. 

Ekscytująca i zabawna mieszanka wspaniałych 
przygód, humoru i prawdziwych emocji w tej 
animowanej i unowocześnionej wersji klasycznego 
dzieła, które powstało na podstawie jednej 
z najpopularniejszych chińskich legend.

„Mulan”
(1998r.) Polsat 08:00

„Zabić Jezusa”
(2015r.) TVP 1 21:25
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15:55 Korona królów

05:45 Biały Kieł II - legenda białego 
 wilka odc. 2 s. 1 - fi lm
07:35 Wojskopolskie.pl 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:40 Ziarno odc. 655 
09:10 Wielkanoc polska odc. 8
09:25 Historia Zmartwychwstania 
09:45 Wielkanoc polska odc. 11
09:55 Msza święta 
 Zmartwychwstania Pańskiego 
 i błogosławieństwo Urbi et Orbi 
12:35 Chrześcijanie w Syrii 
13:00 Macierzyństwo w świecie 
 zwierząt odc. 3 - serial 
13:55 Wielkanoc polska odc. 10
14:05 Robinson Crusoe - fi lm 
15:40 Wielkanoc polska odc. 7
15:55 Korona królów odc. 50 - serial
16:25 Korona królów odc. 51 - serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Korona królów odc. 52 - serial 
18:55 Korona królów odc. 53 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 15 - serial 
21:10 Rolnik szuka żony 
22:15 The Wall. Wygraj marzenia 
23:20 Starsza pani musi zniknąć 
 - komedia 
01:05 Dla niej wszystko - dramat 

06:00 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial 

07:25 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

07:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial 

08:25 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial 

08:50 Tom i Jerry Show odc. 26 - serial 

09:25 Aladyn i król złodziei - fi lm 

11:00 Galileo odc. 671

12:00 Galileo odc. 672

13:00 Mali agenci. 

 Wyścig z czasem 4D - fi lm 

14:55 Od sklepowej do królowej 

 - komedia 

16:50 Reakcja łańcuchowa - thriller

19:00 Galileo odc. 673 

20:00 Wyścig szczurów - komedia 

22:15 Helikopter w ogniu - dramat 

01:30 Anioł śmierci - fi lm

06:00 Skorpion odc. 1 s. 2 - serial

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 8 s. 2 - serial 

09:00 Ostatni smok - fi lm 

10:05 Alvin i wiewiórki II - fi lm 

11:50 Kamienne serce odc. 11 - fi lm 

13:35 Deszczowa wróżka - fi lm 

15:40 Piękna i bestia - fi lm 

17:50 Wybuchowa para - komedia

20:00 Gladiator - dramat 

23:05 Dziewiąty legion - fi lm 

01:25 Uwikłana odc. 4 - serial 

08:00 W pustyni i w puszczy 

 odc. 4 - serial 

09:05 Ocaleni przez Chopina - fi lm 

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 230 

10:35 Skarby króla Salomona - fi lm 

12:35 Ja gorę! - komedia 

13:05 Chuligan literacki 

13:40 Fortepian Chopina - fi lm 

14:00 Warszawski Fortepian Chopina 

15:05 84 Charing Cross Road - fi lm 

16:55 Rzecz Polska odc. 5

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Awatar, czyli zamiana dusz - fi lm 

19:20 Słońce i cień - fi lm 

20:20 Cyrulik syberyjski 

 - komediodramat 

21:55 Trzeci punkt widzenia odc. 230 

22:35 Pielgrzym - fi lm 

23:50 Last Night of the Proms 2015 

01:30 Mona Lisa - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 519
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 7 - serial 
08:05 Strażnicy „Piątej Ewangelii” - fi lm
09:10 Szaleństwa panny Ewy 
 odc. 1 - serial 
10:05 Smak tradycji odc. 4
10:30 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 5
10:55 Dzikie Chiny odc. 5 - serial 
11:55 Rosja. Podróże 
 z Jonathanem Dimblebym 
 odc. 5 - fi lm
13:05 Olbrzymy epoki lodowcowej 
 odc. 1 - fi lm 
14:10 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial
15:10 Znachor - dramat 
17:05 Wielka gra odc. 73
18:05 Ex libris 
18:35 Wiktoria odc. 1 s. 1 - serial 
19:55 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 2 - serial
20:55 Pan Wołodyjowski - fi lm 
22:25 Pan Wołodyjowski - fi lm 
23:55 Pułkownik Kwiatkowski 
 - komediodramat 
02:15 Anna German 
 - prawdziwe życie - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Festiwal muzyczny 
 Johnny Casha 
09:55 Święty na każdy dzień 
10:00 Msza Święta w uroczystość 
 Zmartwychwstania Pańskiego 
 z Watykanu. 
 Błogosławieństwo Urbi et Orbi 
12:15 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:15 Jerash 
 - starożytne miasto Jordanii 
14:30 Święty Jan Paweł II Papież, 
 poeta, artysta… 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Geniusz Stworzenia - fi lm 
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Wielki Tydzień. Zespół Pieśni 
 i Tańca „Śląsk”
 im. Stanisława Hadyny odc. 2
22:20 Tydzień z Ziemi Świętej 
22:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
22:50 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Szkaplerz znak Maryi 

05:55 Orędzie arcybiskupa 
 Grzegorza Rysia na Wielkanoc 
06:05 Barwy szczęścia odc. 1833 
 - serial 
06:35 Barwy szczęścia odc. 1834 
 - serial 
07:10 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
07:40 Klan urwisów powraca 
 - komedia 
09:25 Podwodna planeta odc. 1 
 - serial 
10:25 Słomiany wdowiec - komedia 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 5 s. 11
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 5 s. 4
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 5
16:35 Na sygnale odc. 184 - serial 
17:10 Na dobre i na złe odc. 701 
 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Film fabularny - fi lm 
19:35 Zakupy pod kontrolą odc. 2
20:05 Big Music Quiz odc. 4
21:05 Hrabia Monte Christo - fi lm 
23:25 Pewnego razu w Rzymie 
 - komedia 
01:05 Spectre - fi lm

05:25 Mango - Telezakupy 

07:35 Odlot - fi lm

09:40 Pajęczyna Charlotty - fi lm 

11:40 Góra czarownic - fi lm

13:45 Avengers: Czas Ultrona - fi lm

16:45 Muppety: Poza prawem 

 - komedia 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5267

20:01 Everest - thriller

22:40 Red Eye - thriller

00:20 Królewna Śnieżka i Łowca - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 34 

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 35 - serial 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 36 - serial 

09:15 Księga smoków - fi lm 

09:40 Pocahontas - fi lm 

11:20 Piksele - komedia

13:40 Pan Popper i jego pingwiny 

 - komedia

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 82

17:45 Nasz nowy dom odc. 111 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 19 - serial 

21:05 Kabaret Skeczów Męczących. 

 Radio. Muzyka. Żarty 

00:05 Kołysanka - komedia 

05:40 Ukryta prawda odc. 190 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 15 - serial 

09:30 Przepis na życie odc. 5 s. 2 - serial 

10:30 Przepis na życie odc. 6 s. 2 - serial 

11:35 Egipskie psiaki - komedia 

13:30 Piramida strachu - fi lm 

15:50 Tylko dla orłów - fi lm 

19:00 Lucyfer odc. 5 s. 2 - serial 

20:00 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

23:30 Strzelec odc. 1 - serial 

00:30 Krwawy diament - dramat 

09:30 Przepis na życie 19:00 Galileo

07:00 Przygody Merlina 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

18:35 Wiktoria

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:15 Jeźdźcy smoków

Hobbit Bilbo Baggins jest miłośnikiem dobrego 
jedzenia i tytoniu. To prawdziwy elegant i domator. 
Pewnego dnia czarodziej Gandalf namawia Bilba, by 
dołączył do wyprawy krasnoludów pod wodzą Thorina 
Dębowej Tarczy. Celem misji jest przepędzenie smoka, 
który wymordował mieszkańców miasta Dal.

Muppety wyruszają na tournée. Ich występy mają 
się odbyć w najpiękniejszych miejscach na świecie. 
Artystów wspiera energiczny menedżer, Dominic 
Badguy. Sytuacja niespodziewanie się komplikuje, 
kiedy pod postać Kermita zaczyna podszywać się 
jeden z poszukiwanych przestępców, Constantine.

„Muppety: Poza prawem”
(2014r.) TVN 16:45

„Hobbit: niezwykła podróż”
(2012r.) TVN7 20:00
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09:45 Jaka to melodia?

05:20 Madeline - komedia
06:50 Wielkanoc polska odc. 10
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Fatima, cud słońca - fi lm 
09:35 Wielkanoc polska odc. 13
09:45 Jaka to melodia? 
10:40 Leśniczówka odc. 9 - serial
11:05 Leśniczówka odc. 10 - serial
11:35 Leśniczówka odc. 11 - serial
12:00 Regina Coeli 
12:20 Świętokradztwo 
13:15 Cudowny świat przyrody 
 odc. 3 - serial 
13:45 Wielkanoc polska odc. 8
13:55 Dwaj bracia - fi lm 
15:40 Wielkanoc polska odc. 9
15:55 Rolnik szuka żony 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Korona królów odc. 54 - serial 
18:55 Korona królów odc. 55 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Pamiętamy, Ojcze Święty 
 - w hołdzie św. Janowi Pawłowi II 
21:50 Karol - papież, który pozostał 
 człowiekiem - fi lm
00:30 Tylko ty - komedia 

05:50 Ukryta prawda odc. 191 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 16 - serial 

09:30 Przyjaciele odc. 17 - serial 

10:00 Dzwoneczek i bestia 

 z Nibylandii - fi lm 

11:40 Lassie - fi lm 

13:40 Mała księżniczka - fi lm 

15:45 Młode szpady - fi lm 

17:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

20:00 Incepcja - fi lm

23:10 Piękne istoty - fi lm 

01:45 Ja cię kocham, a ty z nim 

 - komedia 

06:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial 

07:00 Jaś Fasola odc. 12 s. 1 - serial 

07:40 Aladyn i król złodziei - fi lm

09:15 Mulan - fi lm 

11:40 Galileo odc. 672

12:40 Galileo odc. 673

13:50 Tarzan II odc. 2 - fi lm

15:25 Mali agenci. 

 Wyścig z czasem 4D - fi lm

17:05 Agent z przypadku - komedia

19:00 Policjantki i policjanci odc. 385 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 173 - serial 

21:05 Detoks - thriller

23:05 Wezwanie - thriller

01:15 Tajna broń - fi lm

06:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 4 - serial 

06:40 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 4 - serial 

07:15 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 4 - serial 

08:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 5 - serial 

08:50 Legenda - fi lm 

10:40 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

13:20 Piękna i bestia - fi lm

15:30 Alvin i wiewiórki II - fi lm 

17:05 Noe: Wybrany przez Boga - fi lm 

20:00 Robin Hood: Książę złodziei - fi lm 

22:55 Gladiator - dramat

02:00 Taki jest świat 

08:15 Rzecz Polska odc. 5

08:35 Zemsta - komedia 

10:30 Major Dundee - western 

12:40 Historia Florence Foster Jenkins 

 - fi lm 

13:50 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 2596

14:20 Pan Holmes - dramat 

16:10 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 524

17:05 Wyjście przez sklep 

 z pamiątkami - fi lm 

18:50 Ikony muzyki odc. 3 - serial 

19:40 Rzecz Polska odc. 5

20:00 Cyrulik syberyjski 

 - komediodramat 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 105

21:50 Wielkie oczy - fi lm

23:45 Last Night of the Proms 2015 

01:25 Śmierć prezydenta - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 520

07:00 Wszystkie kolory świata 

 odc. 8 - serial 

08:05 Smak tradycji odc. 12

08:30 Okrasa łamie przepisy odc. 155

09:05 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 2 - serial 

10:15 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial

11:15 Pan Wołodyjowski - fi lm

12:45 Pan Wołodyjowski - fi lm

14:10 Anna German 

 - prawdziwe życie - fi lm 

15:00 Niedorajda - komedia 

16:30 Spór o historię odc. 137 

17:05 Ex libris 

17:30 Flesz historii 

17:50 Wiktoria odc. 2 - serial 

18:50 Pielgrzym - fi lm 

20:25 Olbrzymy epoki lodowcowej 

 odc. 1 - fi lm

21:25 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat 

23:20 Wiktoria odc. 1 - serial

00:45 Wiktoria odc. 2 - serial 

08:00 Jerash 
 - starożytne miasto Jordanii 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:30 Próba wiary - serial 
11:20 Święty na każdy dzień 
11:25 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - fi lm 
12:00 Regina Coeli 
 z Ojcem świętym Franciszkiem 
12:20 Oratorium o Zmartwychwstaniu 
 Resurrexit 
13:00 Ziemia Święta - 5. Ewangelia
13:20 Koncert życzeń 
14:10 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial 
14:20 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
14:30 Święty Jan Paweł II Papież, 
 poeta, artysta… 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Brat naszego Boga 
17:25 Święty na każdy dzień 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Historia wielkanocna - fi lm 
19:50 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Dziesięć przykazań odc. 67 
 - serial 
22:30 Spotkanie Benedykta XVI 
 z rodzinami w Mediolanie 
23:45 Kartka z kalendarza 
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:35 Kocia ferajna - fi lm 

07:15 Z dżungli do dżungli - komedia

09:05 Podwodna planeta odc. 2 - serial 

09:55 Wspaniała Gilly - komedia 

11:40 Hrabia Monte Christo - fi lm 

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Big Music Quiz odc. 3

16:25 Trędowata - melodramat

18:00 Panorama 

18:25 Pogoda 

18:30 Sport-telegram 

18:40 - fi lm - fi lm 

20:10 Niania w Nowym Jorku - komedia 

22:00 Osaczony - thriller

00:05 Nikomu ani słowa - thriller

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 5 s. 2

07:35 Akademia ogrodnika odc. 5

07:41 Jak wytresować smoka - fi lm 

09:45 Czy to ty, czy to ja - komedia 

11:50 Willow - fi lm

14:35 Muppety: Poza prawem 

 - komedia

16:50 Kopciuszek - fi lm

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5268

20:00 W głowie się nie mieści - fi lm 

22:05 Interstellar - fi lm 

01:40 Trzynasty wojownik - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Nowe szaty króla II: Kronk 

 - nowe wcielenie - fi lm 

09:30 Baranek Shaun - fi lm 

11:15 Dawno temu w trawie - fi lm 

13:30 Anna i król - melodramat

16:40 Sam w domu - komedia

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:40 Epoka lodowcowa: 

 Wielkanocne niespodzianki 

 odc. 3 - fi lm 

20:10 7 rzeczy, których nie wiecie 

 o facetach - komedia

22:45 Niezniszczalny - thriller

01:05 Niezniszczalni II - fi lm

08:55 Przyjaciele 11:40 Galileo 06:00 Co ludzie powiedzą 18:50 Ikony muzyki 10:15 Planeta dinozaurów

14:00 Familiada 19:00 Fakty 07:45 Nowe szaty króla II: 
Kronk - nowe wcielenie

Ella jest córką kupca, który po śmierci żony 
postanawia ponownie się ożenić. Gdy mężczyzna 
nie wraca z jednej z wypraw, dziewczyna zostaje 
na łasce macochy i jej córek. Ella jednak nie traci 
pogody ducha. Pewnego dnia spotyka w lesie 
księcia. 

Siedmiu mężczyzn poszukuje miłości i szczęścia. 
Filip traci pracę i dowiaduje się, że niedawno 
poznana dziewczyna jest z nim w ciąży. Tomasz boi 
się zobowiązań. Kordian stroni od stabilizacji.

„7 rzeczy, których nie wiecie 
o facetach”

(2016r.) Polsat 20:10

„Kopciuszek”
(2015r.) TVN 16:50
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14:45 Korona królów

05:55 Okrasa łamie przepisy 
06:25 Komisarz Alex odc. 135 - serial
07:20 Komisariat odc. 52 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 26
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 49 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 
12:40 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 1 - serial 
13:45 Elif odc. 216 - serial 
14:45 Korona królów odc. 54 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 21 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3288 
18:30 Korona królów odc. 56 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 3 - serial 
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 5 - serial 
22:35 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 4 - serial 
23:40 Uwięzione odc. 14 - serial 
00:45 Komisja morderstw odc. 1 - serial 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1121 - serial 

06:20 Szpital odc. 286 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 5 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 561 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 6 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 460 - serial 

14:55 Szpital odc. 287 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 15 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 562 - serial 

20:00 Wykonać wyrok - fi lm

21:55 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

01:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 5 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 3 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 2 s. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 4 s. 6 

 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 20 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 21 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 s. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 172

15:00 Detektywi w akcji odc. 111 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 74 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 75 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 385 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 386 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial 

21:05 Wzgórza mają oczy - horror 

23:15 Nimfa Horror 

01:25 STOP Drogówka odc. 172

06:00 To moje życie! odc. 259 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 26 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 22 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 22 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 6 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
20:00 Szybcy i martwi - western 
22:10 Dziewiąty legion - fi lm 
00:30 Wikingowie odc. 3 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Siekierezada - fi lm 

10:40 Rzecz Polska odc. 5

11:00 Rodzina Połanieckich o

 dc. 3 - serial 

12:30 Studio Kultura - rozmowy 

12:50 Patrzę na ciebie, Marysiu 

 - dramat 

14:15 Pestka - melodramat

15:55 Tygodnik kulturalny 

16:50 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat 

18:40 Sarid - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Przybysz z Narbony 

22:25 Dezerterzy odc. 73 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 106

23:15 Żegnaj, Solo - dramat 

00:55 Boisko bezdomnych - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 521
07:00 - fi lm - fi lm 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58
08:35 Podwodna Polska odc. 29
09:15 Szaleństwa panny Ewy 
 odc. 3 - serial 
10:20 Dzikie Chiny odc. 5 - serial
11:15 Goniec historyczny IPN 
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 25 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 130 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 131 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
15:00 Edward VIII i naziści - fi lm
16:00 Wielcy znani i nieznani 
 odc. 1 - fi lm 
16:45 Koło historii odc. 63
17:20 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 2 
17:40 Czarne chmury odc. 5 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 101 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 120 
19:55 Jak było? 
20:35 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:05 Klub profesora Tutki odc. 3 - serial 
21:25 Pogranicze w ogniu odc. 16 
 - serial
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 5 - serial 
23:45 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat
01:45 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 58

08:00 Informacje dnia 
08:15 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:20 Znak wiary - fi lm
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Wenezuela - San Félix 
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jezuici. Moc posłuszeństwa - fi lm 
13:05 Trzeci Testament - serial 
14:00 Dziesięć przykazań odc. 67 
 - serial
14:50 Przyroda Ziemi Świętej - fi lm 
15:45 Święty na każdy dzień 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 100 cudownych miejsc na świecie 
 - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Modlitwa o pokój - fi lm 
23:40 Misja w Warszawie - fi lm 

05:25 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1362 - serial 
07:00 Przez Krzyż 
 do Zmartwychwstania 
07:25 Na sygnale odc. 26 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:25 Rodzinka.pl odc. 53 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 106 - serial 
14:00 Jak pozostać młodym? - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1362 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny odc. 333, 
17:10 Meandry uczuć odc. 81 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 54 s. 3 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 27 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1835 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 5 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1363 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Brudna prawda 
 o czystym jedzeniu - fi lm 
00:00 Hity kabaretu 

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2219

10:55 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 885 - serial

12:00 Szkoła odc. 537 - serial

13:00 19+ odc. 238 - serial

13:30 Szpital odc. 774 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 538 - serial 

16:30 19+ odc. 239 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 886 - serial 

18:00 Szpital odc. 775 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5269

20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2655 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 141

21:30 Diagnoza odc. 7 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1125

00:05 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 652 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 395 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 396 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 7 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 740 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 131 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 777 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2664 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 823 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 206 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 196 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2665 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 516 - serial 
20:05 Niezniszczalni II - fi lm
22:15 Vice: Korporacja zbrodni - fi lm
00:35 Casanova - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 15:55 Tygodnik kulturalny 08:05 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Rok 140 n.e. Rzymianie opanowali większość ziem 
Brytanii, lecz północ wyspy opiera się sile imperium. 
20 lat wcześniej w górach Szkocji zaginął IX Legion, 
a jego insygnium przeszło w posiadanie plemienia 
Celtów. Syn dowódcy straconej jednostki, przybywa 
do Brytanii, by odkryć tajemnicę z przeszłości.

Louis Burke właśnie zakończył trudne śledztwo, 
aresztując Sandmana. Teraz ma poprowadzić 
dochodzenie w sprawie serii morderstw. W tym 
celu musi przeniknąć do więziennego środowiska, 
udając skazanego. 

„Wykonać wyrok”
(1990r.) TVN 7 20:00

„Dziewiąty legion”
(2011r.) TV Puls 22:10
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18:00 Klan

05:45 Telezakupy 
06:20 Elif odc. 216 - serial
07:20 Komisariat odc. 53 - serial 
07:45 Alarm! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 15 - serial 
10:10 Klan odc. 3288
10:35 Jeden z dziesięciu Teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 59 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:20 Agropogoda 
12:25 Magazyn rolniczy 
12:35 Wójt Roku 2017 
12:45 Amur. Amazonka Azji 
 odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 217 - serial 
14:45 Korona królów odc. 55 - serial
15:15 Alarm! 
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 22 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3289 
18:30 Korona królów odc. 57 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! 
20:30 FC Barcelona - AS Roma 
 Piłka nożna 
20:40 FC Barcelona - AS Roma 
 Piłka nożna 
23:15 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:40 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
23:55 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna 
00:35 Żelary - dramat 

05:20 Ukryta prawda odc. 192 - serial 

06:25 Szpital odc. 287 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 6 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 4 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 7 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 562 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 461 - serial 

14:55 Szpital odc. 288 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 8 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 16 

 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 563 - serial 

20:00 Krwawy diament - dramat 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 5

00:00 Tower Heist. Zemsta cieciów 

 - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 3 s. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 6 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 22 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 23 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 6 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 112 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 85

15:00 Detektywi w akcji odc. 113 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 76 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 77 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 386 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 387 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 175 - serial 

21:05 Tajna broń - fi lm

23:30 Skyline - fi lm 

01:25 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 9 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 260 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 27 
 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 6 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 22 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 22 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 7 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
20:00 15 minut - fi lm
22:20 Pod ścianą - fi lm
00:20 Wikingowie odc. 4 s. 4 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 10

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat

10:45 Rzecz Polska odc. 5

11:00 Rodzina Połanieckich odc. 4 

 - serial 

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

12:55 Mleczna droga - fi lm 

14:35 Legenda Tatr - dramat 

16:35 Dranie w kinie odc. 22

17:20 Śnić we śnie - dramat 

18:40 Cały Gruza - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Pod elektrycznymi chmurami 

 - dramat 

22:25 Pegaz odc. 67

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 107

23:35 Jedna scena odc. 56

23:55 Piłkarski poker - komedia 

01:50 Performance odc. 98

06:50 Był taki dzień odc. 522
07:00 Wielcy znani i nieznani odc. 1 
 - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59
08:30 Podwodna Polska odc. 5
09:00 Pogranicze w ogniu odc. 16 
 - serial
10:10 Wygrać z przeznaczeniem - fi lm 
11:10 Spór o historię odc. 88 
11:50 Wszystkie kolory świata odc. 7 
 - serial 
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 101
14:05 Sensacje XX wieku odc. 120
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 6 - serial 
15:15 Kulisy II wojny światowej odc. 5 
 - serial
16:20 Pociąg Warszawa - Rzym - fi lm 
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 4 - serial 
17:40 Czarne chmury odc. 6 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku odc. 121 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 67 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - fi lm 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 17 
 - serial
22:35 Ocaleni - fi lm
23:45 Komornik - dramat 
01:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 59

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
10:55 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 48 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Regina Coeli 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych - fi lm 
14:00 Uczeń i mistrz - fi lm 
15:30 Trzy wyspy - trzy światy - fi lm 
15:40 Tam, gdzie modlili się 
 dawni papieże - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Drabina Jakubowa odc. 2 - serial 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Regina Coeli 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus 
 - Droga Narodu Wybranego - fi lm 

06:00 M jak miłość odc. 1363 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl 
07:20 Na sygnale odc. 27 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 54 s. 3 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 107 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 5 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1363 - serial 
16:00 Familiada 
16:30 Koło fortuny odc. 334 s. 4
17:10 Meandry uczuć odc. 82 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 28 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1836 
 - serial 
20:10 Barwy szczęścia odc. 1837 
 - serial 
20:45 Na dobre i na złe odc. 702 
 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 185 - serial 
22:25 Wyszłam za mąż, zaraz wracam 
 - komedia 
00:10 Rodzinka.pl odc. 229 s. 12 
 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 18 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2220

10:55 Ukryta prawda odc. 886 - serial

12:00 Szkoła odc. 538 - serial

13:00 19+ odc. 239 - serial

13:30 Szpital odc. 775 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 539 - serial 

16:30 19+ odc. 240 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 887 - serial 

18:00 Szpital odc. 776 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5270

20:10 Doradca smaku odc. 19 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2656 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 142

21:30 Agent - gwiazdy odc. 7 s. 3 

22:35 Dla niej wszystko - dramat 

01:15 Last Minute - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 653 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 397 
 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 398 
 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 8 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 741 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 132 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 778 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2665 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 824 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 207 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 197 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2666 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 173 
 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 5
21:30 Top chef odc. 73 
23:00 Sposób na blondynkę - komedia 
01:40 Rodzinka - komediodramat 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 08:10 Dzika muzyka 13:30 Sensacje XX wieku

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

Ted nie może zapomnieć o dziewczynie ze szkoły. 
Ich jedyna wspólna randka nie doszła do skutku. 
Tymczasem Mary wyjechała z rodzicami na Florydę. 
Po czternastu latach mężczyzna postanawia odnaleźć 
ukochaną z młodości. Wynajmuje w tym celu 
prywatnego detektywa. 

Trwa wojna domowa w Sierra Leone. Rybak 
Solomon Vandy jest zmuszany do pracy na polach 
diamentowych. Pragnie odnaleźć porwanego przez 
syna. Pewnego dnia znajduje niezwykle duży i rzadki 
diament. Ukrywa go. Wkrótce trafi a do aresztu, gdzie 
przebywa Danny Archer.

„Krwawy diament”
(2006r.) TVN 7 20:00

„Sposób na blondynkę”
(1998r.) Polsat 23:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Mazurek królewski
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 29 marca 2018 ROZRYWKA XIII

Składniki: 

350 g mąki pszennej
250 g masła
150 g zmielonych migdałów
4 żółtka ugotowane na twardo
1 surowe żółtko
250 g cukru
szczypta soli
600 g wiśni mrożonych
100 g czekolady gorzkiej
100 ml śmietany 36 proc. 

Sposób wykonania:

Ugotowane na twardo żółtka przetrzyj przez 
sito. Mąkę przesiej na stolnicę, dodaj oziębione 
masło, posiekaj nożem na małe kawałeczki. Do-
daj pozostałe składniki i szybko zagnieć do ich 
połączenia. Ciasto uformuj w kulę, zawiń w folię 
i włóż do lodówki na godzinę. Podziel je na 3 części. 
2/3 rozwałkuj na placek o grubości 1 cm, wyłóż nim 
wysmarowaną masłem formę. Z pozostałego ciasta 
uformuj wałeczki i ułóż z nich kratkę na cieście. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 
30 minut. Kiedy mazurek będzie miał złoty kolor, 
wyjmij i ostudź. Wiśnie gotuj z cukrem i małą ilo-
ścią wody do uzyskania konfitury. W kratkę wyłóż 
wystudzoną konfiturę wiśniową. Pokruszoną cze-
koladę rozpuść w gorącej śmietanie, wymieszaj 
i wystudź. Gotowego mazurka udekoruj przygoto-
wanym sosem czekoladowym.

Smacznego!
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Kilka pytań o… 
odbywanie kary w domu 

PRAWO  W tym numerze omawiamy kwestię możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w domu, 
w systemie dozoru elektronicznego, potocznie nazywanego obrożą

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. 

Każdemu może przytrafić się 
jednorazowa sytuacja, gdy zła-
mie prawo w takim stopniu, że 
sąd skaże go na karę pozbawienia 
wolności. Jednak nie każdy wie, że 
w tego typu sytuacjach można się 
starać, aby karę taką odbyć w do-
mowym zaciszu.

– Kiedy możemy starać się 
o odbywanie kary pozbawienia 
wolności w domu?

– W sytuacji, kiedy orzeczo-
na kara pozbawienia wolności nie 
przekracza jednego roku, a także 
gdy nie zachodzą warunki tzw. 
recydywy wielokrotnej. Skazany 
może być co prawda recydywi-
stą, ale jednokrotnym. O tym, czy 
w naszym przypadku mamy do 
czynienie z recydywą wielokrotną 
należy wcześniej zapytać adwoka-
ta, gdyż jest to kwestia skompliko-
wana i za każdym razem należy ją 
rozpatrywać w granicach indywi-
dualnego przypadku.

– Jakie inne warunki musi-
my spełnić?

– Przede wszystkim musimy 
mieć stałe miejsce pobytu, a w sy-

tuacji kiedy zamieszkują z nami 
inne osoby dorosły konieczne jest, 
by złożyły one stosowne, pisemne 
oświadczenie, o tym że wyrażają 
zgodę na odbywanie przez ska-
zanego kary w systemie dozoru 
elektronicznego we wspólnym 
mieszkaniu.

– Gdzie należy złożyć wnio-
sek o udzielenie zezwolenia na 
odbywanie kary pozbawienia 
wolności w systemie dozoru 
elektronicznego?

– Sądem właściwym w tego 
typu sprawach jest Sąd Okręgowy 
– Wydział Penitencjarny i Nadzo-
ru Nad Wykonywaniem Orzeczeń 
Karnych.

– Ile kosztuje złożenie ta-
kiego wniosku?

– Wniosek taki nie podlega 
opłacie sądowej.

– Jak dodatkowo umotywo-
wać taki wniosek, by sąd rozpa-
trzył go pozytywnie?

– Należy szeroko i wyczerpu-
jąco opisać naszą sytuację. Wska-
zać, dlaczego odbywanie przez nas 
kary pozbawienia wolności w sys-
temie dozoru elektronicznego bę-
dzie wystarczające dla osiągnięcia 
celów kary. Co przemawia za tym, 
żebyśmy mogli zostać w domu? 

Najważniejszą kwestią w tym 
zakresie jest fakt wykonywania 
przez nas pracy zarobkowej, a co 
za tym idzie - utrzymanie rodziny. 
Zawsze, kiedy pracujemy, warto 
skupić się na tym aspekcie, gdyż 
odgrywa on kluczową rolę dla 
prawidłowego funkcjonowania ro-
dziny. Z perspektywy sądu ważne 
jest też czy opiekujemy się dzieć-
mi lub chorymi rodzicami, ale też 
czy nasz stan zdrowia pozwala na 
odbycie kary w zakładzie karnym. 
Ważne jest, by wyjaśnienia te były 
szeroko umotywowane i wiary-
godne, bo to przecież od tego 
wniosku zależy czy zdołamy prze-
konać sąd, żeby dał nam jeszcze 
raz kredyt zaufania i dzięki temu 
nie trafimy za kratki.

– Jakie korzyści daje nam 
system dozoru elektroniczne-
go?

– Przede wszystkim rzecz naj-
ważniejszą – wolność. Nie trafiamy 
do zakładu karnego, nie musimy 
dzielić celi z kryminalistami i oba-
wiać się o swoje bezpieczeństwo. 
Możemy nadal normalnie funkcjo-
nować, tzn. chodzić do pracy, na 
zakupy, odwiedzać rodzinę i zna-
jomych. Jedyna uciążliwość polega 
na tym, że o określonej godzinie 

musimy stawić się w domu i po-
zostawać w nim przez określony 
przez sąd czas. Można też to roz-
patrywać w kategoriach powrotu 
do dzieciństwa.

– Ile godzin musimy pozo-
stawać w domu?

– To sąd penitencjarny okre-
śla przedział czasu w ciągu doby 
i w poszczególnych dniach tygo-
dnia, w których mamy prawo od-
dalić się z miejsca stałego pobytu, 
jednak na okres nieprzekraczający 
12 godzin dziennie. Sąd decyduje 
o tym po wcześniejszym zapozna-
niu się z przygotowanym przez 
nas codziennym harmonogramem 
zajęć wykonywanych poza miej-
scem zamieszkania, który musimy 
złożyć przed rozprawą. 

Korzystając z okazji, w związ-
ku z nadchodzącymi Świętami 
Wielkanocnymi, pragnę życzyć 
wszystkim Czytelnikom i Klientom 
zdrowych, spokojnych i radosnych 
chwil w gronie najbliższych.

adwokat 
Anna Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Dzięki tzw. obroży można uniknąć pobytu w zakładzie karnym

Styl życia

Joga to zdrowie
Fizyczny aspekt uprawiania jogi jest bardzo często 
kojarzony z rozciąganiem. Jednak nie tylko na tym 
polegają te ćwiczenia.

W dzisiejszym odcinku kilka 
słów na temat rozciągania w jodze. 
To bardzo ważny aspekt, który mu-
simy poznać, by w przyszłości unik-
nąć kontuzji przy wykonywaniu 
poszczególnych asan. Rozciąganie 
mięśni jest niezbędne do utrzy-
mania układu ruchu w zdrowiu 
i sprawności. Osoby, które na co 
dzień nie uprawiają żadnego spor-
tu mają w swoim organizmie całe 
grupy mięśni skracających się. Są 
to tzw. mięśnie posturalne, odpo-
wiedzialne za prawidłową postawę 
człowieka. Warto je rozciągać. 

W praktyce jogi rozróżniamy 
następujące rodzaje rozciągania:

– rozciąganie pasywne, czyli 
statyczne – najczęściej spotykane 
na zajęciach jogi. Używamy siły 
zewnętrznej, a mięsień, który roz-
ciągamy musi być rozluźniony. Gdy 
przyłożymy zbyt małą siłę, dany 
mięsień się nie rozciągnie. Gdy 
przyłożymy zbyt dużą siłę, może-
my doprowadzić do jego zerwania. 

Najlepiej jest zatrzymać się na gra-
nicy bólu i stopniowo rozluźniać 
mięsień. 

– rozciąganie aktywne – siłą, 
która rozciąga konkretny mięsień 
jest inny mięsień antagonistyczny 
do tego, który chcemy rozciągnąć. 
Nie działa tu żadna siła zewnętrz-
na. W zasadzie nie ma możliwości 
nabawienia się kontuzji. Takie roz-
ciąganie stosujemy zawsze podczas 
rozgrzewki.

– rozciąganie balistyczne – 
rzadko stosowane w jodze. Polega 
na szybkich i gwałtownych ruchach 
wykorzystujących siły grawitacji 
lub siłę odśrodkową. Nieumiejętne 
stosowana technika może dopro-
wadzić do kontuzji.

– rozciąganie izometryczne 
– polega na tym, że jeśli w danej 
asanie pracowaliśmy przy wyko-
rzystaniu konkretnego mięśnia, to 
bezpośrednio po tej asanie przy-
stępujemy do jego rozciągania. 

– rozciąganie typu PNF, czyli 

nerwowo-mięśniowe. Często sto-
sowane w różnych dyscyplinach 
sportu, ale niekoniecznie w jo-
dze. Jest to połączenie rozciąga-
nia pasywnego i izometrycznego. 
Wzmacnia równocześnie mięśnie.

Element rozciągania jest za-
wsze obecny podczas zajęć jogi. 
Każdy instruktor wie, jak popro-
wadzić dane zajęcia, jak ułożyć se-
kwencje poszczególnych asan, by 
dane mięśnie rozciągać.

Przy rozciąganiu ważny jest 
również oddech. Generalną zasadą 
jest połączenie ruchu z oddechem. 
Wdech zawsze występuje przy wy-
gięciach do tyłu, a wydech przy 
skłonach do przodu. Bardzo łatwo 
to zapamiętać, ale nie zawsze łatwo 
wprowadzić do praktyki.

Przechodzimy teraz do kolej-
nych ćwiczeń.

Pozycja 1: 
Deska (Kumbhakasana)
Pozycja bardzo łatwa do wy-

konania. Kładziemy się na brzuchu, 
dłonie kładziemy tuż przy tułowiu, 
na wysokości barków. Podnosimy 
cały tułów do góry, ręce wyprosto-
wane. Napinamy mięśnie brzucha. 
Tułów musi być wyprostowany, 
wszystkie elementy ciała muszą 
być w linii prostej. W takiej pozycji 
wytrzymujemy kilka oddechów.

W tej pozycji wzmacniamy 
nadgarstki, mięśnie brzucha oraz 
stabilizujemy cały kręgosłup.

Pozycja 2: Żaba
Prosta pozycja, którą w jodze 

wykorzystuje się do relaksu. Sia-
damy na piętach. Tułów wypro-
stowany. Rozsuwamy kolana na 
szerokość maty i pochylamy się do 
przodu. Pośladki cały czas są uło-
żone na piętach. Ręce wyciągamy 
jak najdalej do przodu, starając się 

w ten sposób wydłużyć kręgosłup. 
Głowę opieramy czołem na pod-
łodze. Nie odrywamy pośladków. 
Głęboko oddychamy.

Pozycja ta łagodzi bóle gło-
wy, szyi i klatki piersiowej. Bardzo 
dobrze działa na nasze zmysły, 
zmniejsza stres i zmęczenie. Ła-
godnie uspokaja umysł.

(Maw)
fot. archiwum 

K.P. Sulikowscy

Deska pozwala wzmocnić mięśnie brzucha

Żaba sprzyja relaksowi
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Aby wzmocnić organizm po 
zimie można łykać suplementy 
diety, ale zdecydowanie zdrowiej 
jest zafundować naszemu organi-
zmowi detoks i nasycić go witami-
nowymi koktajlami.

Detoks na zdrowie
Jeśli dokucza ci brak energii, 

ból głowy, osłabienie, bezsenność, 
wzdęcia - to znaczy, że twój orga-
nizm nie funkcjonuje tak jak powi-
nien i najwyższy czas na zmiany. 
Choć uzbrojeni jesteśmy w cały ar-
senał dzielnych narządów (wątro-
ba, nerki, płuca) wspomagających 
detoksykację organizmu, niekiedy 
istnieje potrzeba dodatkowej ich 
stymulacji. Cięższe zimowe jedze-
nie i toksyny sprawiają, że czujemy 
się wyczerpani. Aby odzyskać wi-
gor, warto wiosną odstawić ciężko-
strawne potrawy i oczyścić orga-
nizm z toksyn. 

Dietetycy radzą zaczynać dzień 
od wypicia na czczo szklanki let-
niej, przegotowanej wody z łyżecz-
ką miodu i sokiem z połowy cytry-
ny. Dobrym rozwiązaniem jest też 
siemię lniane czy ocet jabłkowy. 
Ten ostatni ma również właściwo-
ści lecznicze. Pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego, ułatwiając tym 
samym trawienie. Zawiera również 
pektyny poprawiające funkcjono-
wanie przewodu pokarmowego 
i obniżające poziom cholesterolu. 
Decydując się na kurację octem 
jabłkowym mamy dwie możliwo-
ści. Pierwsza to zakup octu dostęp-
nego w sklepie spożywczym (lub 
też wyprodukowanie własnego) 
i picie rozcienczonego (2 łyżki na 
szklankę wody lub soku) trzy razy 
dziennie przed posiłkami i przed 
snem. Druga to gotowe preparaty 
octu jabłkowego, najczęściej w po-
łączeniu z innymi substancjami 
wspomagającymi odchudzanie, np. 
błonnikiem, zieloną herbatą czy 
CLA.

Podczas oczyszczania orga-
nizmu należy unikać słodyczy 
i cukru. Trzeba odstawić słodkie 
napoje i przekąski. Należy też uni-
kać potraw słonych, smażonych 

i tłustych. Posiłki powinny być 
lekkostrawne. Należy jeść 5-6 razy 
dziennie w małych ilościach. Die-
tetycy odradzają trzydniowe gło-
dówki, lepsze skutki osiągniemy 
stosując dietę kilkanaście dni. Jed-
na z polecanych diet detoksowych 
to całkowite odstawienie ziemnia-
ków i białego pieczywa oraz sma-
żonego mięsa. Stawiamy na kasze, 
ryż i warzywa oraz mięso duszone 
lub gotowane, a także nowalijki 
i koktajle. 

Podstawę domowego detok-
su, zdaniem Ewy Chodakowskiej, 
powinny stanowić sfermentowa-
ne produkty mleczne zawierające 
dobre bakterie, które mają pozy-
tywny wpływ na kondycję jelit. Nie 
tylko wspierają one procesy tra-
wienne. Zdrowa flora bakteryjna 
chroni organizm przed schorzenia-
mi układu odpornościowego. Do-
brym bakteriom służą cukry zło-
żone i błonnik, które są rozkładane 
w jelicie grubym. Zaleca się zatem 
włączyć do menu takie produkty 
jak kefir, jogurt naturalny i zsiadłe 
mleko, a także płatki z pełnego 
ziarna. Zdrowe odżywianie sprzyja 
bowiem odbudowie fizjologicznej 
flory jelitowej. Warto pamiętać, że 
przyczyną problemów z wagą jest 
nadmiar węglowodanów prostych 
w diecie. Powodują one, że dobre 
mikroby giną, a rozwijają się te złe.

Alternatywą dla sfermento-
wanych produktów mlecznych są 
kiszonki. To produkty, po które 
mogą sięgać osoby źle tolerujące 
nabiał. Kiszone produkty również 
wspierają florę bakteryjną jelit. Za-
wierają bakterie mlekowe. Popra-
wiają trawienie i wchłanianie. To 
naturalne probiotyki.

Podczas detoksu warto ogra-
niczyć mocną herbatę i kawę. 
Należy pić dużo wody i zdrowych 
koktajli.

Koktajl z witamin
Pyszne koktajle łatwo przygo-

tujemy w blenderze. Podczas ich 
komponowania warto kierować 
się trzema zasadami. Po pierw-
sze, jeśli w składzie znajduje się 

wiele owoców (możemy wyko-
rzystać mrożone zasoby), lepiej 
nie pić napoju wieczorem. Cukier 
zawarty w owocach rozkłada się 
wolniej, a podczas snu niemożli-
we jest jego spalenie. Odłoży się 
za to w postaci tkanki tłuszczowej 
na biodrach lub brzuchu. Dlatego 
też lepiej jest sięgać po taką porcję 
energii z rana. Druga zasada doty-
czy łączenia smaków. Można łączyć 
owoce z warzywami, ale dietetycy 
radzą, by dobierać maksymalnie 
trzy składniki. Po trzecie, jeśli na-
pój wyjdzie za gęsty lub za słod-
ki, zawsze można dodać do niego 
wodę lub kostki lodu; orzeźwiający 
efekt dadzą wyraziste przyprawy 
lub liście mięty.

Do najchętniej wybieranych 
jarzyn należy szpinak. Posiada on 
właściwości przeciwnowotworo-
we, chroni przed miażdżycą i jest 
cennym źródłem beta-karotenu, 
luteiny, żelaza, potasu i kwasu fo-
liowego. Niegdyś był koszmarem 
szkolnych stołówek, ale w koktajlu 
połączony np. z gruszkami, bana-
nem, mlekiem migdałowym oraz 
odrobiną cynamonu i kardamo-
nu smakuje wybornie. To wersja 
na słodko, pełna białka i błonni-
ka. Szpinak świetnie komponuje 
się także z innymi warzywami. 
W towarzystwie świeżego ogór-
ka, limonki, kiwi i banana stanowi 
energetyczną i odżywczą mieszan-
kę. Zielone, znienawidzone przez 
nas w dzieciństwie liście, doskona-
le złagodzą także objawy całonoc-
nego imprezowania. Koktajl z po-
marańczy, listków mięty, banana 
i łyżki miodu usuwa przykre dole-
gliwości związane z kacem.

Jarmuż to zielone warzywo 
z rodziny kapustnych. Wyróżnia się 
cennymi dla zdrowia właściwościa-
mi przeciwutleniającymi, wysoką 
zawartością witaminy K i C. Świet-
nie smakuje z sałatą rzymską, na-
tką pietruszki, truskawkami, brzo-
skwiniami i mlekiem migdałowym. 
By zaostrzyć jego smak, można do-
dać także kiełki słonecznika. 

(nał), fot. internet

wiosenny detoks
DIETA  Nadeszła wiosna, a nasz organizm potrzebuje witamin, by poradzić sobie z przesileniem. 
Warto więc dać mu to, o co prosi

Koktajl ze szpinaku i gruszek
1 szklanka posiekanego szpinaku
2-3 gruszki (pokrojone w kawałki, ewentualnie obrane)
1 banan (pokrojony)
szczypta cynamonu i kardamonu
mleko migdałowe
Wszystkie składniki zmiksować na gładki koktajl. Gęstość regulować, dodając 
odpowiednią ilość mleka migdałowego.

Koktajl z pokrzywy
1 szklanka posiekanej młodej pokrzywy
2-3 słodkie jabłka (pokrojone w kawałki)
1 dojrzałe awokado (obrane i pokrojone)
sok z 1 soczystej, dużej cytryny
woda
Wszystkie składniki zmiksować na gładki koktajl. Gęstość regulować, dodając 
odpowiednią ilość wody.

Zielony koktajl z dodatkiem truskawek i brzoskwiń
1 szklanka posiekanego jarmużu
1/2 szklanki posiekanej sałaty rzymskiej
1/4 szklanki posiekanej natki pietruszki
1/4 szklanki kiełków słonecznika
1 szklanka truskawek
2 szklanki pokrojonych brzoskwiń
2 szklanki mleka migdałowego
Wszystkie składniki zmiksować na gładko.

Koktajl z kiełkami 
jogurt naturalny 100 g
kiełki np. pszenicy 5 g (1 łyżka)
jagody, borówka amerykańska (mrożone) 20 g (1/4 szklanki)
miód 5 g (1 łyżeczka)
Owoce zmiksować i przetrzeć, dodać jogurt, miód – połączyć. Dodać kiełki, 
wymieszać.

Koktajl z pokrzyw i pomarańczy
szklanka młodych pokrzyw
2 pomarańcze
szklanka wody mineralnej
odrobina soku z cytrynyodrobina miodu
Pokrzywy dokładnie myjemy i wrzucamy do sokowirówki, blendera czy innego 
sprzętu, by po wstępnym zgnieceniu przetrzeć je przez sitko. Z pomarańczy 
wyciskamy sok i mieszamy go z sokiem z pokrzyw. Wyciskamy cytrynę, dole-
wamy wodę, miód i wszystko mieszamy.

Koktajl szpinakowo-pomarańczowy
400 g jogurtu naturalnego
1 pomarańcza
1 kiwi
1 banan
2-3 garście świeżego szpinaku baby
cukier lub miód do smaku
Do blendera kielichowego przelewamy jogurt naturalny, dodajemy obraną ze 
skóry pomarańczę i banana oraz kiwi podzielone na mniejsze części, na końcu 
szpinak - ilość w zależności od intensywności zieleni, jaką chcemy uzyskać. 
Całość miksujemy na gładką masę, dodajemy do smaku cukier lub miód. Dla 
uzyskania zielonego koloru, poza szpinakiem, możemy dodać liście rukoli, 
roszponkę i inne zielone warzywa. 

Oczyszczający koktajl z pietruszki z cytryną
pęczek natki pietruszki
1,5 cytryny
szklanka wody
odrobina miodu (opcjonalnie)
Nać miksujemy, wyciskamy sok z cytryny, dolewamy wodę i ewentualnie doda-
jemy miód. Gdy nie mamy sokowirówki, zmiksowane składniki przecieramy przez 
sitko. Pijemy schłodzone.

K O K T A J L E  :
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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. Wiosenna przygoda gwa-
rantowana.

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. 
Trzymaj język za zębami.

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 świąteczny wyjazd 
i wyłącz telefon, albo po prostu zamknij się w domu 
i udawaj, że cię nie ma. Naładujesz akumulatory. 
Niedaleko ciebie jest ktoś, kto czeka na okazanie 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.

any 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



Czwartek 29 marca 2018 społeczeństwo 29  GOLUB–CGD.PL

Oddział PTTK im. Zygmunta 
Kwiatkowskiego w Golubiu-Do-
brzyniu zorganizował po raz 51 
rajd pieszy pn. „Topienie Marzan-
ny”. W tym roku ponad 300-o-
sobowa grupa wyruszyła na trasę 
ze szkoły w Ciechocinie do Dulni-
ka i dalej do Golubia-Dobrzynia. 
Rajd prowadzono w dwóch gru-
pach wiekowych: I grupa starsza 
– dzieci i młodzież od klasy 4 
wzwyż, II grupa młodsza – dzieci 
klasy 1 – 3. Obie grupy były pro-

wadzone są przez komandorów 
grup, którzy dbali o bezpieczeń-
stwo uczestników.

– Jak co roku piechurzy wy-
ruszyli spod naszej szkoły – mówi 
dyrektor Marzena Dulczewska. 
– Z placówek w gminie Ciechocin 
w trasę wyruszyło około trzy-
dziestu uczniów.

W Dulniku przy ognisku 
uczestnicy piekli kiełbaski. Póź-
niej dzielni piechurzy ruszyli 
dalej, aby dotrzeć na obiad do 

Zespołu Szkół Miejskich w Go-
lubiu-Dobrzyniu, gdzie prezes 
oddziału PTTK Stefan Borkowicz 
wręczył uczestnikom pamiątkowe 
statuetki i dyplomy. Tradycyjnie 
już najliczniejsza grupa otrzyma-
ła puchar ufundowany przez dy-
rektora Zespołu Szkół Miejskich 
Piotra Floerke. W tym roku była 
to drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Radominie. 

(nał)
fot. nadesłane

Gmina Zbójno

Na tropie czołgu
Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyj-
nego „Przedmoście” odkryli kolejne fragmenty histo-
rii z czasów II wojny światowej. Tym razem w Zbójnie 
odnaleźli pozostałości niemieckiego pojazdu wojsko-
wego.

poszli pożegnać Marzannę
POWIAT  Po raz 51, tym razem trzystuosobowa grupa wyruszyła z Ciechocina do Golubia-Dobrzynia, by 
pożegnać zimę. Piechurom towarzyszyły ekologiczne Marzanny, które miały przywołać wiosnę

W Dulniku uczestnicy piekli kiełbaski na ognisku

Rajd rozpoczął się pod szkołą podstawową w Ciechocinie, uczestników 
przywitała dyrektor Marzena Dulczewska

Chętnych na pachnącą ogniskiem kiełbaskę było wielu

Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć

W Zbójnie poszukiwacze odnaleźli fragmenty niemieckiego pojazdu Sdkf

– Ze Zbójnem związana jest le-
genda pojazdu, który utonął w je-
ziorze pod koniec II wojny świato-
wej – opowiada Tomasz Stefański, 
prezes Stowarzyszenia Historycz-
no-Eksploracyjnego „Przedmoście”. 
– Temat ten został już wyjaśniony. 
Okazało się, że pojazd został wy-
ciągnięty i rozebrany przez miesz-
kańców. W trakcie zbierania infor-
macji w Zbójnie natrafiliśmy jednak 
na kolejny ślad. Okazało się, że na 
polu w centrum wsi mogą znajdo-
wać się pozostałości po kolejnym 
„czołgu”. Złożyliśmy więc wniosek 
o pozwolenie na poszukiwania do 

wojewódzkiego konserwatora za-
bytków. Zgodę wyraził także wła-
ściciel terenu, pan Rafał Burkwicz. 

Po otrzymaniu pozwolenia, 
w sobotę grupa poszukiwaczy 
w składzie: Tomasz Stefański, Piotr 
Orfin, Arek Osiński, Artur Kaszyń-
ski, Janusz Cybulski, Szymon Wi-
śniewski oraz kandydaci do sto-
warzyszenia Grzegorz i Andrzej, 
postanowiła sprawdzić historię. 

– Już po kilkunastu minutach 
udało nam się trafić na mocne sy-
gnały świadczące o dużych elemen-
tach metalowych – dodaje prezes 
stowarzyszenia. – Wykopaliśmy 

fragmenty silnika oraz pancerza 
niemieckiego pojazdu półgąsie-
nicowego typu Sdkf. Potwierdza-
ją to również zebrane wcześniej 
przez nas informacje, że w Zbójnie 
w ostatnich dniach wojny zatrzy-
mały się tego typu maszyny. 

Niestety, wszystkie odnalezio-
ne elementy świadczyły o tym, że 
pojazd został wysadzony. Mimo 
tego dla poszukiwaczy historii to 
bardzo cenne znalezisko. 

– Apelujemy do mieszkańców 
Zbójna, aby sprawdzili w swoich 
gospodarstwach czy nie posia-
dają pozostałości po niemieckim 
pojeździe – apeluje Tomasz Ste-
fański. – Często nawet nie wie-
my, że nasi dziadkowie zgroma-
dzili fragmenty pancerza lub kół. 
Może właśnie tak jest w Zbójnie 
i uda się odnaleźć kolejnego frag-
menty. Proszę o kontakt w tej 
sprawie pod numerem telefonu  
501 547 611.

Tekst i fot. 
(szyw)
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Na wiedźmińskim szlaku
REGION  Harcerska 74. Drużyna Odkrywców „Spartanie” im. Mikołaja z Ryńska z Nowej Wsi wygrała 
w Radzyniu Chełmińskim I Rajd Wiedźmiński „Mniejsze zło”

Został on zorganizowa-
ny przez 4. Drużynę Harcerską 
„Radzyńskie Jaszczurki” z Hufca 
ZHP Grudziądz. W rajdzie brało 
udział prawie stu uczestników, 
przeważnie z Grudziądza, Wą-
brzeźna i Radzynia. Hufiec ZHP 
Golub-Dobrzyń był reprezento-
wany przez patrol wystawiony 
przez 74. Drużynę Odkrywców 
„Spartanie” im. Mikołaja z Ryń-
ska z Nowej Wsi. Na czele patro-
lu stał phm Bogusław Bogucki, 
a w jego skład wchodzili: Mate-
usz Konczalski, Natalia Bolew-
ska, Bartosz Olkowski, Weroni-
ka Pokorowska, Paweł Stawski, 
Martyna Lewandowska, Dominik 
Zieliński i Emilia Bolewska. 

– Fabuła rajdu, jego klimat 
i zadania były bezpośrednio 
związane z twórczością Andrze-
ja Sapkowskiego, a konkret-
nie z serią książek i opowiadań 
o wiedźminie Geralcie z Rivii 
oraz z trzema grami kompute-
rowymi opartymi na tej właśnie 
literaturze – wyjaśnia podharc-
mistrz Bogusław Bogucki, dru-
żynowy 74. Drużyny Odkrywców 
„Spartanie”  im. Mikołaja z Ryń-
ska z Nowej Wsi.

Na trasie rajdu czekały roz-
maite zadania związane z dzie-
jami Geralta z Rivii: nauka fech-
tunku dwuręcznym mieczem, 
warzenie magicznych eliksirów, 
pojedynek w karcianej grze 

w gwinta i wiele innych. Oprócz 
samej trasy organizatorzy za-
pewnili wiele innych rozrywek, 
m.in. uczestnicy mogli wziąć 
udział w słowiańskich obrzędach 
Jarych Godów na zamku radzyń-
skim, turnieju wiedzy o książ-
kach i grach wiedźmińskich, 
przebierali się również za posta-
cie z uniwersum Sapkowskiego.

W końcowej klasyfikacji 
I miejsce zajęła 74. Drużyna Od-
krywców „Spartanie”, dodatko-
wo harcerze z Nowej Wsi zdobyli 
II miejsce w kategorii „praca gra-
ficzna” oraz III miejsce w konkur-
sie wiedzy o świecie wiedźmina.

(szyw)
fot. ZHP

74 Drużyna z Nowej Wsi wygrała raj w Radzyniu Chełmińskim
Harcerze wcieli się w bohaterów 
prozy Andrzeja SapkowskiegoRajd odbywał się w Radzyniu Chełmińskim

Gmina Golub-Dobrzyń

Rodzinnie przy pisankach
21 marca w przedszkolu w Gałczewie odbyły się zajęcia rodzinne, podczas których 
maluchy i ich rodzice wykonywali pisanki.

– Święta Wielkanocne niosą 
ze sobą wiele tradycji i obycza-
jów. Nieodzownym elementem 
są dekoracje, a najpiękniejsze są 
te, które zostały samodzielnie 
wykonane. Dlatego świąteczne 
przygotowania najlepiej roz-
począć w rodzinnej, miłej at-
mosferze – mówi Anna Zając, 
wychowawca oddziału przed-
szkolnego.

Tematem przewodnim 
warsztatów świątecznych był 
pisanki materiałowe. Rodzice 
oraz dzieci poznały nową tech-
nikę zdobniczą, która polegała 
na dekorowaniu jajek styropia-
nowych materiałem, wstążkami 
oraz innymi ozdobami. Wszyscy 
wykazali się dużą pomysłowo-
ścią oraz kreatywnością. Wspól-
nie spędzony czas wprowadził 
dzieci oraz rodziców w wielka-
nocny nastrój.

Tekst i fot.
(pw)
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– Uczestnicy konkursu wy-
konywali wielkanocne pisanki, 
stroiki oraz palmy – opowiada 
Artur Niklewicz, dyrektor Domu 
Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. – 
Konkurs współorganizowaliśmy 
razem z parafią pod wezwaniem 
św. Katarzyny w Dobrzyniu nad 
Drwęcą. 

Jury wyróżniło młodych 
artystów w pięciu kategoriach 
wiekowych, w sumie przyznając 
20 wyróżnień. Wykonane palmy 
i ozdoby można było nabyć w nie-
dzielę po mszach świętych w do-
brzyńskiej świątyni. 

(szyw)
fot. DK

Świąteczny przegląd
W piątek w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu od-
był się XV Przegląd Twórczości Ludowej „Wielkanoc 
2018”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych/po-
nadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.

Golub-DobrzyńKoło z tradycją
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Koło Gospodyń Wiejskich w Skęp-
sku powstało w 1963 roku. Jego wieloletnia tradycja owocuje 
do dziś

KGW w Skępsku powsta-
ło w latach 60. ubiegłego wie-
ku. W tamtych czasach liczyło 
ponad 60 członkiń. Przemiany 
ustrojowe w latach 80. i 90. XX 
wieku spowodowały jego upa-
dek. Dopiero 2004 rok przyniósł 
reaktywację koła. Właśnie wte-
dy z inicjatywy władz samorzą-
dowych gminy Golub-Dobrzyń 
i mieszkańców Skępska powsta-
ło nowe Koło Gospodyń Wiej-
skich. Na jego czele stanęła Ewa 
Chmielewska i sprawuje swoją 
funkcję do dzisiaj.

Obecne koło liczy sobie 15 
członkiń – mieszkanek Skępska.  
Pierwszym dużym wyzwaniem, 

które stanęło przed kołem była 
organizacja dożynek gminnych 
w Skępsku w 2004 roku.  Oczy-
wiście taka impreza nie mogła-
by się odbyć bez współpracy 
z lokalną radą sołecką, miejsco-
wą drużyną Ochotniczej Straży 
Pożarnej i mieszkańcami ca-
łej wsi. Ta współpraca owocuje 
do dziś. KGW działa na rzecz 
mieszkańców sołectwa Skępsk 
i uczestniczy w prawie  wszyst-
kich uroczystościach lokalnych, 
gminnych i kościelnych. Bierze 
również udział w imprezach 
organizowanych przez władze 
samorządowe na szczeblu po-
wiatowym i wojewódzkim. Są 

to wydarzenia różnego typu. Od 
wystaw rękodzieła po pokazy 
kulinarne wyrobów regional-
nych. 

– Od kilku lat Urząd Mar-
szałkowski w Toruniu organi-
zuje pokaz stołów wielkanoc-
nych i wigilijnych, w których 
wielokrotnie uczestniczyłyśmy 
– mówi przewodnicząca koła. – 
Braliśmy również udział w Woje-
wódzkim Przeglądzie Zespołów 
Ludowych i Festiwalu Smaków 
na Zamku Golubskim oraz festy-
nie z okazji Dni Ciechocina. Są 
to imprezy cykliczne, w których 
bierzemy udział z dużą chęcią – 
podkreśla Ewa Chmielewska. 

KGW w Skępsku organizu-
ją również imprezy integracyj-
ne dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych.  Panie z KGW są rów-
nież członkiniami „Towarzystwa 
Rozwoju wsi Skępsk i okolic”, co 
umożliwia im szersze działanie 
na rzecz lokalnej społeczności. 
W ramach tej współpracy orga-
nizowane są wyjazdy do teatru, 
kina oraz wycieczki po kraju. 
Panie zobaczyły już ogrody bo-
taniczne w Dobrzycy, Powsinie 
czy też we Frank-Raju. Nie za-
brakło wycieczek nad morze: do 
Łeby, Trójmiasta i Kołobrzegu.

W ramach współpracy z sa-
morządem gminnym panie po-
zyskały między innymi środki na 
siłownię zewnętrzną w Skępsku, 
a także zorganizowały pierwszy 
zjazd kół gospodyń wiejskich 
gminy Golub-Dobrzyń w 2017 
roku. Na bieżąco i na co dzień 
współpracują z sąsiednimi KGW. 
Współpraca ta jest bardzo owoc-
na i przynosi korzystne efekty.

(Maw)
fot. (Maw) i nadesłane

Przewodnicząca koła – Ewa Chmielewska

Dzień Kobiet spędziły w towarzystwie pań z zaprzyjaźnionych kół

WYRóżNIeNIA:
Kategoria I
Aleksander Konarzewski – Szkoła Podstawowa im. J. Sołtykiewicza w Węgier-
sku
Kornelia Grążawska – Publiczne Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej
Michał Cibiński – Szkoła Podstawowa im. J. Sołtykiewicza w Węgiersku
Alan Zieliński – Świetlica Socjoterapeutyczna i Środowiskowa w Golubiu-Do-
brzyniu
Kategoria II
Laura Wtorkowska – Zespół Szkół Miejskich
Karina Radzikowska – Zespół Szkół Miejskich
Nikola Kamińska – Świetlica Socjoterapeutyczna i Środowiskowa w Golubiu-
Dobrzyniu
Kacper Malanowski – Świetlica Socjoterapeutyczna i Środowiskowa w Golubiu-
Dobrzyniu
Kategoria III
Daria Pawłowska – Świetlica Socjoterapeutyczna i Środowiskowa w Golubiu-
Dobrzyniu
Weronika Kozłowska – Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
Kategoria IV
Dominika Zabiegła – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej 
Łące
Wiktoria Krawiczyńska – Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu
Kategoria V
Katarzyna Majewska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej 
Łące
Marek Kopczyński, Darek Chyliński – Środowiskowy Dom Samopomocy w Go-
lubiu-Dobrzyniu
Marek Kopczyński – Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

Wyróżnienia Burmistrza Golubia-Dobrzynia
Kategoria I
Olga Napolska – Publiczne Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickie
Kategoria II
Marcel Pietruszyński – Szkoła Podstawowa im. J. Sołtykiewicza w Węgiersku
Kategoria III
Maria Dołęgowska – Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
Kategoria IV
Agata Kopeć – Zespól Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie
Kategoria V
Zbigniew Paradziński – Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzy-
niu
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Podczas spotkania 21 marca 
mundurowi zapoznali młodzież 
z pracą poszczególnych pionów 
policji oraz procedurą rekrutacji 
jaką kandydat musi przejść, aby 
wstąpić w szeregi formacji. 

– Uczniowie mieli okazję 
zwiedzić niektóre pomieszczenia 
służbowe, takie jak niebieski po-
kój i policyjny areszt – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń. –Była to 
również okazja do zaprezento-
wania wyposażenia funkcjona-
riuszy i zwiedzenia radiowozu. 
Podczas spotkania z policyjnym 

przewodnikiem psa st. asp. To-
maszem Muchewiczem oraz  jego 
czworonożną podopieczną Pri-
mą młodzież dowiedziała się, jak 
przebiega ,,edukacja” zwierzęcego 
pomocnika stróżów prawa i jak 
wygląda jego codzienna służba 
w policji.

Na zakończenie spotkania 
przybili goście podkreślili, że wi-
zyta w komendzie była dla nich 
cennym doświadczeniem, które 
być może zaważy na wyborze za-
wodowej drogi w przyszłości.

(ToB)
fot. KPP

Policjanci podczas akcji edu-
kacyjno-informacyjnej przypo-
minali pieszym i rowerzystom 
o konieczności noszenia elemen-
tów odblaskowych, a kierowcom 
przypominali o tym, aby prze-
strzegać przepisów ruchu dro-
gowego wobec niechronionych 

uczestników drogi.  
– Funkcjonariusze podczas 

pełnienia służby informowali, 
że zgodnie z przepisami, każdy 
pieszy poruszający się drogą od 
zmierzchu do świtu poza tere-
nem zabudowanym zobowiąza-
ny jest posiadać w widocznym 

Wyróżnienia zostaną przy-
znane w trzynastu kategoriach: 
gospodarka; fundusze unijne, 
rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich; innowacyjne metody 
stosowane w zakresie rozwo-
ju i promocji miast i obszarów 
wiejskich; nauka, badania na-
ukowe i postęp techniczny; edu-
kacja; kultura; ochrona zdrowia; 
sport; ochrona środowiska na-
turalnego; działalność społeczna 
i zaangażowanie na rzecz dru-
giego człowieka; budowa społe-
czeństwa obywatelskiego oraz 
promocja województwa. 

– Nasze doroczne wyróż-
nienia przyznajemy najlepszym 
z najlepszych – osobom, które 
swoją aktywnością, zaangażo-
waniem i codzienną pracą słu-
żą rozwojowi naszego regionu 
w różnych obszarach – mówi 

marszałek Piotr Całbecki. – Pro-
mujemy w ten sposób twórcze, 
często nowatorskie, przedsię-
wzięcia warte naśladowania 
w wymiarze regionalnym, krajo-
wym i międzynarodowym. 

Wnioskodawcami mogą być 
osoby prawne, fizyczne, organi-
zacje i instytucje gospodarcze 
i samorządy lokalne. Wnioski 
o przyznanie Nagrody Marszałka 
(dostępne na stronie www. ku-
jawsko-pomorskie.pl) należy zło-
żyć osobiście w punkcie podaw-
czym Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu lub przesyłać na ad-
res: Sekretarz Kapituły Nagród 
Marszałka, Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego, Plac Teatralny 2, 87-100 
Toruń, do 6  kwietnia. 

Wśród ubiegłorocznych 
laureatów są m.in. firma Da-

mix z Rypina, przedsiębiorstwo 
„Chemirol” z Mogilna, Fundacja 
Centrum Edukacji Młodzieży im. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Gór-
sku, profesor Andrzej Kola, Anna 
i Adam Filipscy z orkiestrą „Cam-
panella” z Cekcyna, Sławomir 
Wierzcholski, liderzy zespołów 
personelu medycznego w Szpi-
talu Miejskim w Toruniu, Regio-
nalne Towarzystwo Wioślarskie 
LOTTO-Bydgostia, Fundacja Du-
cha na Rzecz Rehabilitacji Natu-
ralnej Ludzi Niepełnosprawnych 
z Torunia oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemia Bydgoska. Na-
grodę za całokształt działalności 
otrzymała Orkiestra Kameralna 
Filharmonii Pomorskiej Capel-
la Bydgostiensis, a wyróżnienie 
specjalne Port Lotniczy Byd-
goszcz.

(ToB)

W miniony wtorek w Bru-
sach w powiecie chojnickim od-
było się spotkanie 60 harcerzy 
z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 
z Prezydentem RP Andrzejem 
Dudą. W wydarzeniu wzięli udział 
harcerze z hufców: Koronowo, 
Tuchola, Chojnice, Brodnica, po-
wiatu włocławskiego oraz Golu-
bia-Dobrzynia z komendantem 
chorągwi harcmistrzem Jerzym 
Gębarą na czele.

Hufiec Golub-Dobrzyń repre-
zentowali: hm. Szymon Wiśniew-
ski – komendant Hufca, podharc-
mistrz  Mariusz Fydryszewski oraz 
druhna Agnieszka Skonieczna.

Prezydent RP Andrzej Duda 
podziękował harcerzom za po-
moc, której udzielili w sierpniu 

2017 roku mieszkańcom Pomorza 
i Kaszub poszkodowanym w na-
wałnicy. Przypominamy, że nasi 
harcerze bardzo szybko przepro-
wadzili zbiórkę najpotrzebniej-
szych rzeczy.

– W sierpniu, niemal od razu 
po nawałnicy, zorganizowaliśmy 
w Golubiu-Dobrzyniu zbiórkę 
niezbędnych rzeczy – opowiada 
Szymon Wiśniewski, komendant 
Hufca w Golubiu-Dobrzyniu. – 
Mieszkańcy odpowiedzieli na nasz 
apel. Jeszcze raz dziękuje wszyst-
kim, którzy wówczas włączyli się 
w naszą akcję. Teraz prezydent 
Andrzej Duda podziękował nam 
za przeprowadzoną pomoc. 

(red)
fot. ZHP

Przedsiębiorcza 
młodzież na komendzie

Bądź widoczny
Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny 
w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach realizacji programu 
,,Dzień Przedsiębiorczości”, odwiedzili komendę po-
licji.

Mundurowi od wtorku 20 marca przez kolejne trzy 
dni prowadzili działania ,,Świeć Przykładem”. Głów-
nym założeniem przedsięwzięcia było uświadamia-
nie niechronionych uczestników ruchu drogowego, 
jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.

Ostatni moment na zgłoszenia
Do 6 kwietnia można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego.

Golub-DobrzyńGolub-Dobrzyń

Region

spotkanie z prezydentem
GOLUB-DOBRZYŃ  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podziękował harcerzom z Golu-
bia-Dobrzynia za udzielenie pomocy mieszkańcom Pomorza poszkodowanym w nawałnicy w sierpniu 
2017 roku

miejscu element odblaskowy – 
tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń.

Jednocześnie policjanci bio-
rący udział w przedsięwzięciu 
zachęcali do korzystania z ele-
mentów odblaskowych tam, 
gdzie przepisy tego nie nakazują, 
czyli na nieoświetlonych odcin-
kach dróg również w obszarze 
zabudowanym.

(ToB)
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wach w przedszkolu pozwala ro-
dzicom poznać wszelkie aspekty 
życia przedszkolnego, obserwo-
wać swoje dziecko podczas zajęć 
wśród rówieśników, ukazać jego 
umiejętności i zasób wiado-
mości. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzicom, babciom 
za przygotowanie materiałów 
i czynny udział w warsztatach – 
dodają nauczycielki. 

(ToB), fot. nadesłane

Na otwartych, warsztato-
wych zajęciach spotkały się ma-
luchy z grupy Motyle Modrasz-
ki. Dzieci, wspólnie z rodzicami 
i dziadkami, przygotowały wiel-
kanocne palmy. 

– Celem zajęć było przybli-
żenie niektórych tradycji świąt 
wielkanocnych, doskonalenie 
umiejętności współpracy, śmia-
łego wyrażania własnych myśli 
oraz rozwijanie poczucia este-

tyzmu i rozbudzenie wyobraź-
ni – opowiadają Izabela Drozd 
i Andżelika Kowalska z Gmin-
nego Przedszkola we Wrockach. 
– Podczas zajęć panowała miła, 
radosna i świąteczna atmosfera.

 Rodzice poza obserwacją 
własnych pociech włączyli się 
do wspólnego wykonania palm, 
tym samym sprawiając wiele ra-
dości dzieciom. 

– Udział we wspólnych zaba-

Gmina Golub-Dobrzyń

Wielkanocna integracja
W czwartek 22 marca dzieci z Gminnego Przedszkola we Wrockach wykonywały 
wielkanocne palmy. Wyobraźnią wykazali się także rodzice i dziadkowie.

Używane nie znaczy gorsze
REGION  Wyrastają jak grzyby po deszczu. Kupowanie w nich ubrań nie jest już „obciachem” bądź 
przykrą koniecznością, są ulubionym miejscem młodych modomaniaków i modomaniaczek. Mowa 
oczywiście o miejscowych lumpeksach

– 90 proc. mojej garderoby 
jest z lumpa – mówi 23-letni Igor, 
student dziennikarstwa. – Noszę 
używane kurtki, bluzy, koszule 
i spodnie. Kupuję jedynie orygi-
nalne koszulki kapel, których słu-
cham, buty, no i bieliznę. Reszta 
jest serio z lumpa. Nie pamiętam, 
kiedy byłem w jakimś sieciowym 
sklepie.  

Kiedy posiadanie odzieży 
z drugiej ręki stało się powodem 
do dumy? W znacznym stopniu 
za rewolucję w myśleniu o lum-
peksach odpowiedzialne są młode 
pokolenia, tak zwani milenialsi, 

czyli osoby urodzone między 1980 
a 2000 rokiem, które miały szansę 
na edukację i rozwój już w poko-
munistycznej Polsce i są poniekąd 
„dziećmi internetu”, gdzie gwiazdy 
srebrnego ekranu, blogerki i alter-
natywni artyści pozują do zdjęć 
w ubraniach za 5 złotych. 

W Polsce pierwsze lumpeksy 
pojawiły się już w czasach PRL-u, 
gdzie działały tzw. komisy odzie-
żowe. Oddawano tam zbyt duże 
lub zbyt małe ubrania, które po-
chodziły z paczek przysyłanych od 
rodzin z zachodu. Jednak rzeczy 
w takich sklepach nie były tanie 

i zwykle kojarzyły się z luksusem. 
Rozkwit branży związanej z po-
nowną sprzedażą noszonych już 
ubrań spowodowała transformacja 
ustrojowa, dzięki której łatwiejsze 
stało się sprowadzanie odzieży 
używanej z innych krajów. 

– Znalazłem w sklepach 
z odzieżą używaną moje wyma-
rzone jeansy, takie „daddy pants”, 
stylizowane na lata 90. – wylicza 
Kacper, osiemnastolatek, któ-
ry w czasie wolnym od przygo-
towań do matury przygląda się 
modowym trendom i szuka wy-
jątkowych ubrań w lumpeksach. 
– Jestem też posiadaczem vintage 
bluzki również z lat 90., z limito-
wanej kolekcji.

Nie ulega wątpliwości, że wy-
jątkowe zdobycze przytrafiają się 
osobom, które znają się na mar-
kach i wartości markowych rze-
czy.

– Ostatnio znalazłam torebkę 
z jednego domu mody – wyznaje 
20-letnia Anita. – Nie kupiłam jej, 
bo w zasadzie nie noszę rzeczy 
tego typu. Potem pomyślałam, że 
mogłam dać za nią te 20 złotych 
i sprzedać drożej w internecie. 
Wielu moich znajomych dorabia 
sobie w ten sposób. 

Zakupy w lumpeksach wyma-
gają znacznych zasobów cierpliwo-
ści i wolnego czasu. W większości 
wąbrzeskich tego typu miejscach 
panuje porządek, ubrania i dodat-
ki są poukładane tematycznie i ko-
lorami. W dniach dostawy towaru 
może jednak wkraść się chaos. To 
wówczas lumpeksy są miejscem 
najbardziej obleganym, ubrania 
w dniu swojej premiery są droższe 
i ściśnięte na wieszakach z powo-
du ich ogromnej ilości. 

– Łatwo się wówczas pogubić 
– przyznaje Ala, studentka sto-
sunków międzynarodowych i filo-
logii rosyjskiej, która w weekendy 
odwiedza w Wąbrzeźnie rodziców 
i miejscowe lumpeksy. – W ostat-
nich dniach tygodnia towar jest 
przebrany i tańszy. Łatwiej wtedy 
doszukać się wad poszczególnych 
ubrań – błędu w kroju, wytarć, 
dziur. Musimy poświęcić trochę 
czasu na przymierzanie odzieży, 
która wpadnie nam w oko. Prze-
cież nie chodzi o to, żeby kupować 
wszystko co nam wpadnie w rękę, 
nawet jeśli towar jest przeceniony 
o 90 proc. 

Poszukiwania ciekawych po-
zycji w lumpeksach porówny-
wane jest do sportu. Znalezienie 

niepowtarzalnej rzeczy wśród 
wielu niezasługujących na uwagę 
przedmiotów wiąże się z ogromną 
satysfakcją. Warto również i w tej 
dyscyplinie zachować umiar. Łow-
ców lumpeksowych okazji obowią-
zuje kilka prostych zasad. W tego 
typu sklepach raczej nie kupuje 
się bielizny (wyjątek mogą stano-
wić sportowe staniki) i butów wy-
glądających na znoszone. Warto 
krytycznym okiem przyglądać się 
prezentowanym w sklepie ubra-
niom, aby też nie przepłacać. Środ-
ki dezynfekujące odzież przed jej 
wprowadzeniem do sklepów mogą 
uczulać nawet po wypraniu zaku-
pionych rzeczy, dlatego też należy 
pamiętać, że noszone już wcześniej 
ubrania, które z powodzeniem 
mogą nosić nastolatkowie i doro-
śli, nie będą równie bezpieczne dla 
delikatnej skóry dziecka. 

– Uwielbiam lumpy za to, że 
wywołują u mnie wielką ekscyta-
cję – podsumowuje Kacper. – Ni-
gdy nie wiesz, co znajdziesz. Kupo-
wanie w takich miejscach jest jak 
polowanie. Można powiedzieć, że 
chodzenie po lumpeksach to moje 
hobby, a wręcz (śmiech) styl życia. 

Tekst i fot. 
Aleksandra Góralska
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Pierwsi studenci
EDUKACJA  Pochodząca z Dobrzynia nad Wisłą Nawojka była pierwszą Polką – kobietą na stu-
diach. Pierwsi studenci z naszego regionu pojawili się pod koniec XVI wieku

Militaria

W pruskiej armii
Państwo pruskie, do którego w wyniku rozbiorów 
należały między innymi Pomorze oraz Ziemia 
Chełmińska, słynęło z dobrze wyszkolonej, uzbro-
jonej oraz funkcjonującej armii. 

Pobór do armii pruskiej 
wprowadzono ustawą o obo-
wiązku służby wojskowej 
z 1814 roku.  Służba w jednost-
kach liniowych piechoty trwa-
ła 3 lata. W 1900 roku została 
skrócona do 2 lat z wyjątkiem 
konnicy i marynarki. 

Służbie wojskowej pod-
legał każdy poddany Rze-
szy Niemieckiej pomiędzy  
17 a 45 rokiem życia. Każdy 
dwudziestolatek miał obowią-
zek stawić się przed komisją 
poborową.  Kandydat uznany 
za zdolnego do służby losował 
przydział  pułku. Natomiast 
osoby niezdatne z powodu 

S t a r a n i a 
o utworzenie 
w Polsce uni-
wersytetu podjął 
król Kazimierz 
III Wielki. W 1363 
roku papież po-
zytywnie od-
powiedział na 
królewską proś-
bę i rok później,  
12 maja 1364, kan-
celaria królewska 
wystawiła doku-
ment fundacyjny 
dla uniwersytetu. 
W tym samym 
dniu odpowiedni 
dokument wyda-
ły również władze 
miejskie Krakowa.  
1 września 1364 
Urban V ery-
gował krakow-
ski uniwersytet 
i nadał mu takie 
same przywile-
je i uprawnienia, 
jakie posiadały 
inne europejskie 
społeczności uni-
wersyteckie. 

Choć nie wia-
domo dokładnie, 
kiedy uczelnia 
zaczęła funkcjo-
nować, to przy-
puszcza się, że 
nastąpiło to 
jeszcze za życia 
fundatora, tj. do  
1370. Pierwsze za-

jęcia odbywały się zapewne 
w domach profesorów, miesz-
kających na wzgórzu wawel-
skim. Po śmierci Kazimierza 
III Wielkiego uczelnia prze-
stała działać. Funkcjonowanie 
wznowiła w 1390 roku, dzięki 
staraniom króla Władysława 
II Jagiełły i królowej Jadwigi. 

W średniowieczu na stu-
dia wybierali się tylko męż-
czyźni. Byli to najczęściej sy-
nowie możnych oraz bogaci 
mieszczanie. W 1414 roku stu-
dia w Akademii Krakowskiej 
rozpoczął piętnastoletni Ja-
kub. W rzeczywistości była to 
przebrana za chłopca Nawojka, 
według legendy córka burmi-
strza Dobrzynia nad Wisłą lub, 
według innych źródeł, córka 
rektora gnieźnieńskiej szkoły 
parafialnej. 

Naukę czytania i pisania 
po polsku i po łacinie wynio-
sła z rodzinnego domu. Dalsze 
kształcenie uniemożliwiały 
jej ówczesne zwyczaje zabra-
niające przyjmowania kobiet 
w poczet studentów. Nie wi-
dząc innej możliwości, Nawoj-
ka posunęła się do podstępu. 
Legenda dobrzyńska głosi, iż 
Nawojka w 1407 roku ucie-
kła po kryjomu z Dobrzynia 
w dniu jej planowanego ślubu. 
Kiedy w 1417 roku po trzech la-
tach studiów przygotowywała 
się do złożenia końcowych 
egzaminów bakalarskich, zo-
stała zdemaskowana przez 
syna wójta z Gniezna, rozpo-

czynającego w tym czasie na-
ukę w Akademii Krakowskiej. 
Według innej wersji Nawojka 
zachorowała i lekarz, który 
ją badał ujawnił mistyfikację. 
Istnieje też wersja głosząca, iż 
Nawojka została zdemaskowa-
na podczas polewania się wodą 
podczas Lanego Poniedziałku.

Nawojkę postawiono przed 
sądem biskupim. Stosu unik-
nęła dzięki znakomitym świa-
dectwom nauki i moralności 
wystawionym przez profeso-
rów. Zaraz potem poszła do za-
konu, gdzie prowadziła szkołę 
nowicjatu. 

Na podstawie najnowszej 
publikacji dotyczącej histo-
rii regionu („Dzieje Regionu 
Kujawsko-Pomorskiego, red.  
A. Radzymiński) wiemy, że od 
końca XV wieku do XVIII wie-
ku z naszego regionu na studia 
wybrało się prawie 1000 stu-
dentów. Najwięcej z nich po-
chodziło z Torunia, Grudzią-
dza, Brodnicy (36 osób) oraz 
Chełmna (26 osób). 

W gronie studentów zna-
leźli się także mieszkańcy 
Wąbrzeźna, Golubia i Radzy-
nia. Wiemy, że z pierwszego 
miasteczka na studia w latach 
1551 – 1560 trafiła jedna osoba. 
Z Golubia na początku XVII 
wieku studiowała także jedna 
osoba. Co ciekawe z Radzynia 
studentów było więcej, bo aż  
5 osób. 

(szyw)

niedostatecznych kwalifikacji 
fizycznych były zwalniane do 
rezerwy. Z ważnych przyczyn 
można było odroczyć służbę 
na rok lub dwa. 

Dyskwalifikował kandy-
datów wzrost poniżej 157 cen-
tymetrów. Natomiast do gwar-
dii rekrutowano mężczyzn 
o proporcjonalnej budowie 
ciała i wzroście powyżej 170 
centymetrów, ze zdolnościami 
przywódczymi, o odpowied-
nich walorach psychicznych 
i fizycznych. W oddziałach 
gwardyjskich huzarów rekru-
ci musieli mieć co najmniej 
167 cm, natomiast jegrzy 

(zwiad) i strzelcy od 154 do  
175 cm. Z kolei od kandydatów 
na kawalerzystów wymagano 
umiejętności obchodzenia się 
z końmi, lekkiej budowy cia-
ła oraz wzrostu między 157 cm 
(huzarzy) a 175 cm dla pozo-
stałej jazdy. Do taborów przyj-
mowano natomiast mężczyzn 
silnych,  obeznanych z opieką 
nad końmi, z cechami przy-
wódczymi  i potrafiących lo-
gicznie myśleć. 

Artyleria potrzebowała 
mężczyzn zdolnych do obsłu-
gi broni o wzroście pomiędzy  
162 a 175 cm. Pionierzy (sape-
rzy) musieli wykazać się ce-
chami umożliwiającymi im 
wytężoną pracą w różnych 
warunkach zewnętrznych 
oraz zaliczyć wstępne szko-
lenie,  wzrostu co najmniej  
157 cm.  Do szwadronów kolejo-
wych przyjmowano rekrutów, 
którzy nie byli daltonistami, 
a szczególnie potrafili rozróż-
nić kolor: czerwony, zielony 
i biały. Jegrzy na koniach byli 

rekrutowani spośród wyróż-
niających się żołnierzy z ka-
walerii. 

W okresie zaborów w na-
szym regionie – w Toruniu, 
Grudziądzu, Chełmnie stacjo-
nowała 35 Dywizja Cesarstwa 
Niemieckiego. Jej sztab znaj-
dował się początkowo w Gru-
dziądzu, a następnie w Toru-
niu. 

Jednostki: 70. Brygada Pie-
choty (70. Infanterie-Briga-
de) – w Toruniu, w składzie:  
21. Pułk Piechoty im. von 
Borcke (4 Pomorski) (Infan-
terie-Regiment von Brocke  
(4. Pommersches) Nr. 21) – 
w Toruniu; 61. Pułk Piechoty 
im. von der Marwitza (8 Po-
morski) (Infanterie-Regiment 
von der Marwitz (8. Pommer-
sches) Nr. 61) – w Toruniu; 87. 
Brygada Piechoty (87. Infan-
terie-Brigade) – w Toruniu 
(Thorn) w składzie: 141. Cheł-
miński Pułk Piechoty (Kulmer 
Infanterie-Regiment Nr. 141) 
– w Grudziądzu i w Brodnicy, 

176. Pułk Piechoty (9 Zachod-
niopruski) (9. Westpreußi-
sches Infanterie-Regiment Nr 
176) w Chełmnie i w Toruniu; 
35 Brygada Kawalerii (35. Ka-
vallerie-Brigade) – w Grudzią-
dzu w składzie: 5. Pułk Huza-
rów im. Księcia Blüchera von 
Wahlstatt (Pomorski) (Husa-
ren-Regiment Fürst Blücher 
von Wahlstatt (Pommersches) 
Nr. 5) w Słupsku, 4. Pułk Strzel-
ców Konnych (Jäger-Regiment 
zu Pferde Nr. 4) – w Grudzią-
dzu; 35. Brygada Artylerii Po-
lowej (35. Feldartillerie-Briga-
de) – w Grudziądzu w składzie:  
71. Pułk Artylerii Polowej Gro-
ß-Komtur (Feldartillerie-Re-
giment Nr. 71 Groß-Komtur) 
– w Grudziądzu, 81. Toruński 
Pułk Artylerii Polowej (Thor-
ner Feldartillerie-Regiment 
Nr. 81) – w Toruniu i w Czar-
nem; Landwehr-Inspektion 
Graudenz  (Inspekcja Ladwe-
ry). 

oprac. (szyw)
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Ostatki czarownic
XIX WIEK  W 1885 roku Eliza Orzeszkowa napisała ciekawą 
książkę pt. „Dziurdziowie”. Opowiada historię jednej z wiosek 
na kresach, gdzie miejscowi pijani chłopi zabili żonę miej-
scowego kowala –  Pietrusię. Byli przekonani, że kobieta jest 
czarownicą. Czy to możliwe, że sceny takie jak te w powieści 
Orzeszkowej mogły dziać się w Polsce jeszcze pod koniec XIX 
wieku? 

R E K L A M A

R E K L A M A

Etnografowie objeżdżają-
cy polskie wsie pod koniec XIX 
wieku znaleźli setki przykładów 
wierzeń ludu w czarownice. Pod 
Krakowem Oskar Kolberg na-
słuchał się m.in. że czarownice 
mają w zwyczaju biegać po łą-
kach przed świtem, zbierając rosę 
i zioła. Oczywiście za centrum 
czarownic twa ludność spod Kra-
kowa uznawała Łysą Górę. Tam 
przesiadywać miał starszy diabeł 
i odbywała się wspólna uczta. 

Dopóki takie wierzenia pozo-
stawały tylko barwnym folklo-
rem, nie było powodów do więk-
szych obaw. Wywoływały tylko 
uśmiech na twarzy mieszczu-
chów z Warszawy czy Krakowa. 
Niestety czasami zabobony bra-
no za prawdę. W 1874 roku w My-
ślenicach pod Krakowem doszło 
do gwałtu związanego z czarami. 
Dwaj chłopi przywiązali tam to 
drzewa 60-letniego samotnego 
starca – Antoniego Kipkę. Przed 
sądem przyznali się do czynu, 
ale tłumaczyli, że Kipka był cza-
rownikiem. 60-latek miał pecha, 
ponieważ pewnego razu idąc 
wsią obok jednego z gospodarstw 
padła tam krowa. Szybko ruszyła 

fala plotek i pomówień. Sąd ska-
zał chłopów na kilka miesięcy 
więzienia, ale nawet wtedy ich 
poglądy nie zmieniły się. Żalili 
się, że będą odsiadywali karę za 
czarownika. 

Inne akta sądowe podają 
przykład ze Śląska, pod wsią Koź-
le. „Jedna kobita wyszła w wielki 
piątek na pole i zbierała do fartu-
cha rosę mówiąc zbieram poży-
tek, ale nie wszytek”. Zobaczył to 
jeden z parobków, chwycił kobie-
tę i wlókł po trawie mówiąc: „A ja 
zbieram ostatek”. 

W Wielkopolsce jeszcze pod 
koniec XIX wieku mówiono 
o czarownicach, a raczej o ich 
miejscowej odmianie, czyli 
o „ciotach”. Znana jest sprawa 
z 1830 roku z miejscowości Lo-
rence pod Kurnikiem. Oskar-
żono tam żonę gospodarza o to, 
że „uczyła ciotowania” córki. 
W 1862 roku w okolicach Kroto-
szyna ludność domagała się od 
władz spławienia rzeką kobiety 
podejrzewanej o czary. Są także 
bliższe nam przypadki. W 1874 
roku w powiecie brodnickim jed-
no z małżeństw pobiło dotkliwie 
ciotkę, aby krwią pomazać dziec-

ko. Rodzice wierzyli, że ciotka 
rzuciła na nie urok.  

Na Mazurach najgłośniejszy 
był przypadek żony nauczycie-
la ze wsi Szczybały. Posądzono 
ją o czary, ponieważ przez kilka 
miesięcy miała nienaturalnie 
spuchniętą rękę i czerwone oczy. 

– Kobiety z zaczerwienio-
nymi oczyma, szczególnie sta-
re, złośliwe są istotami. Umieją 
czarować, a cała wieś ich się wy-
strzega. W każdej wsi jest jedna 
lub więcej osób, przeważnie ko-
biet, które używają opinii znania 
się na sztuce czarowania – pisał 
w opisie Mazurów badacz nie-
miecki Toppen.

Wiarę w czary wykorzysty-
wano także dla zysku. Znany 
jest przykład chłopa pod Olsz-
tynkiem, który pobierał opłatę 
2 zł za zerknięcie w stare zwier-
ciadło, które miało pokazywać 
ofiarom czarownic kto rzucił na 
nie czar. 

Na Kaszubach za czarowa-
nie uważano śpiewanie tzw. pie-
śni śmiertelnej. Jej powtarzanie 
miało sprowadzić zgubę na oso-
bę, której nie lubimy. W języku 
niemieckim przylgnęła do tego 
nazwa „todtbet”, czyli modlitwa 
za śmierć. Niektórzy brali ten za-
bobon tak poważnie, że gdy tylko 
dochodziły do nich plotki o tym, 
że ktoś odmawia todtbet choro-
wały lub umierały. Również ci, 
którzy śpiewali takie pieśni mu-
sieli być ostrożni. Należało to ro-
bić codziennie przez rok o 6 rano. 
Zmiana terminu śpiewu mogła 
ściągnąć zgubę na śpiewającego. 

(pw)

XIX wiek

Wszystkie 
plagi chłopów
Cały 1881 rok był trudny dla rolnictwa. Władze ro-
syjskie próbowały dowiedzieć się, jak znaczne są 
straty spowodowane najpierw wiosennymi desz-
czami, a potem letnimi burzami. 

Odpowiedzialni za zebranie 
informacji o stratach byli wój-
towie. Władze liczyły na to, że 
każdy złoży własną deklarację 
strat. Niestety, wciąż tylko nie-
liczni na wsi potrafili czytać, 
pisać i rachować. W powiecie 
rypińskim, do którego należał 
Dobrzyń, wójtowie wpadli więc 
na inny sposób. Najczęściej wójt 
objeżdżał wsie i dawał do podpi-
su przygotowane wcześniej ru-
bryki. – Straty w naszej okolicy 
są bardzo dotkliwe, zwłaszcza 
przez deszcz spowodowane. O 
ile w przybliżeniu da się je ob-
rachować strata z włóki wynosić 
będzie 400 do 500 rubli – infor-
mowała prasa.

Dodatkowo wójt, objeżdża-
jąc teren, nie bywał w urzędzie. 
Interesantów przyjmowano, 
ale uprzejmie informowano, 
że spraw załatwić się nie da, bo 
brakuje pieczątek, jak i wójta. 

Liczenie strat pociągnęło za sobą 
kolejne straty, ponieważ miesz-
kańcy lipnowskiego mieli trud-
ność z wyrabianiem dokumen-
tów służących do przekraczania 
granicy z Niemcami. To właśnie 
w tamtym kierunku odbywał 
się intensywny handel. 

Kolejnym problemem pod-
czas zbierania danych był obo-
wiązek podstawiania koni przez 
rolników. Zazwyczaj urzędnik 
miał przeznaczony fundusz na 
wynajem koni tzw. pogonne, ale 
łatwiej było wymagać konia od 
chłopa.

Jakby plaga urzędnicza była 
dla chłopów zbyt małym proble-
mem na dodatek na ich polach 
często odbywały się polowania 
ziemiańskie. Panowie nie przej-
mowali się zazwyczaj stanem 
w jakim zostawią cudze pola po 
nagonce. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

R E K L A M A

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Praca

Szukam pracownika do gospodarstwa. 
Tel. 600 421 383

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

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

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

Rolnictwo

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

Sprzedam dmuchawę do zboża, lej do 
nawozów, agregat uprawowy, szerokość 
2,10 m. Tel. 693 604 758

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

Sprzedam Łubin wąskolistny. Lisewo, 
koło Golubia-Dobrzynia. Tel. kontaktowy 
737 686 751

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

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

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

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel. 600 990 042

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

Auto-Moto

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

Drewno/Węgiel

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

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

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

Kupię/Sprzedam

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

Sprzedam wózek dziecięcy, spacerowy 
i łóżeczko. Stan bardzo dobry, tanio. Tel. 
663 107 581

Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, 
chłodziarki, silniki, skrzynie samochodo-
we, silniki elektryczne 10zł/kw i inne. Tel. 
669 317 943

Sprzedam owczarki niemieckie z rodo-
wodem. Tel. 880 409 583 

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

Nieruchomości

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

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

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

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

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Różne

Usługi

Praca

Auto Moto
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DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

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

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

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

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

fitness / aerobic

Zdrowie

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

R E K L A M AR E K L A M A
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Trudny przejazd w Piórkowie

Prawdziwy off Road. Za chwilę zostanie użyta wyciągarka

Odprawa quadów

W zmaganiach wzięło udział 57 drużyn

Mistrzami sezony 2017/2018 została drużyna klasy III B 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

W turnieju wzięło udział pięć drużyn z Zespołu Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu

Piłka nożna

Finisz szkolnej ligi
W Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu zakoń-
czyły się rozgrywki sezonu 2017/2018 szkolnej ligi pił-
ki nożnej chłopców. Runda jesienna rozpoczęła się 
w październiku 2017 i trwała do końca pierwszego se-
mestru. Rundę wiosenną rozegrano pierwszego dnia 
wiosny w formie turnieju, w którym wzięło udział 
pięć najlepszych drużyn.

– Turniej rozegrano syste-
mem „każdy z każdym” – opo-
wiada Jakub Piotrkowski, na-
uczyciel wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu. – Widzowie mieli 
okazję obserwować dziesięć spo-
tkań. Wszystkie mecze stały na 
wysokim poziomie i toczyły się 
w bardzo wysokim tempie. Sporo 
ciekawych akcji i wiele efektow-
nych bramek musiało przypaść 
do gustu kibicom. 

Ostatecznie mistrzem ligi 
w sezonie 2017/2018 została dru-
żyna klasy III B Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej, która zgromadziła 
27 pkt. Drugie miejsce wywalczy-
li zawodnicy klasy IV Technikum 
Rolniczego zdobywając 24 pkt. 
Ostatnie miejsce na podium 
zajęli przedstawiciele klasy III 
A ZSZ z 21 pkt. Na miejscu czwar-
tym uplasowali się piłkarze połą-
czonych klas pierwszych: Techni-
kum Ekonomicznego/Technikum 

Informatycznego i Rolniczego/
Technikum Organizacji Rekla-
my, którzy uzbierali 16 pkt. Piąte 
miejsce przypadło drużynie kla-
sy II TOR, która uzyskała 12 pkt.

W klasyfikacji o miano kró-
la strzelców walka toczyła się do 
ostatniego meczu pomiędzy Ar-
turem Pagie z klasy IV TR a Pa-
trykiem Sitkowskim z III A ZSZ. 
Ostatecznie trofeum zdobył Pa-
tryk, strzelając w całej lidze 12 
bramek, wyprzedzając Artura 
tylko jedną bramką.

Wszystkie drużyny otrzy-
mały dyplomy, puchary oraz pa-
miątkowe imienne nagrody z rąk 
dyrektor Agnieszki Brzostow-
skiej i prezesa UKS-u „AREZ” 
Jakuba Piotrkowskiego. Organi-
zatorem ligi oraz turnieju byli: 
UKS „AREZ” oraz rada rodziców 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu. Turniej wspierał sa-
morząd szkolny. 

Tekst i fot. 
(szyw)

Pasjonaci sportów ekstre-
malnych z całego województwa 
odwiedzili Golub Dobrzyń, któ-
ry stał się centrum mistrzostw. 
Wśród nich byli zawodnicy z na-
szego powiatu. Ich pojazdy wzbu-
dziły niemałe zainteresowanie 
mieszkańców. Samochody i qu-
ady można było obejrzeć z bliska 
na golubskiej starówce w piątek 
po południu. Wieczorem został 
przeprowadzony nocny odcinek 
zmagań.

W sobotni poranek zawod-
nicy startowali z terenu zamku. 
Kierowcy i ich piloci jeździli przez 
cały dzień po okolicznych drogach 
i nie tylko. Mieli za zadanie zebrać 
jak najwięcej pieczątek, ważny był 
także czas przejazdu. Trasa bie-
gła przez Golub-Dobrzyń, Nowy 
Młyn, Rodzone, Radomin, Piórko-
wo i Sokołowo. Zgodnie z ideą off 
Road, zawodnicy mieli do zalicze-
nia lasy, bagna, torfowiska i inne 
terenowe atrakcje. Właśnie tam 
kierowcy i ich załogi mieli pole 
do popisu. Walory naszych okolic 
docenili organizatorzy. 

– Zamek Golubski jest obec-

nie miejscem wielu imprez mię-
dzynarodowych i krajowych. Na 
czas trwania zawodów stanie się 
naszą bazą mistrzostw oraz bazą 
noclegową. Można spodziewać 
się nie tylko przepraw wodnych 
i błotnych. Przede wszystkim, 
w okolicach Golubia-Dobrzynia 
jest to, czego nie było podczas po-
przednich edycjach mistrzostw, 
czyli malownicze jary i wąwozy, 
które tworzą niesamowitą, nie-
powtarzalną scenerię – tłumaczy 
organizator Maciej Rachtan.

W niektórych miejscach te-
renowe przeprawy zyskały oglą-
dających. W Piórkowie zawodnicy 
przeprawiali się przez torfowiska, 
co zainteresowało okolicznych 
mieszkańców. Z zapartym tchem 
patrzyli, jak samochody i quady 
zapadały się do połowy w błocie. 
Właśnie tam przydawały się wy-
ciągarki. Widzowie z zaciekawie-
niem oglądali również pojazdy 
oczekujące na wjazd do podmo-
kłego terenu. 

– Czegoś takiego tu, w Piór-
kowie, jeszcze nie było. Podoba 
mi się. Widać, że oni naprawdę lu-

bią to robić – przyznaje z uśmie-
chem sołtys wsi Piórkowo Jerzy 
Silkowski. 

Mistrzostwa obejmowały 
pięć klas: Klasa Extreme Me-
chanik,  obejmująca samochody 
zmodyfikowane z jedną wycią-
garką mechaniczną i dowolną 
ilością wyciągarek elektrycznych; 
Klasa Extreme Elektryk, obejmu-
jąca samochody zmodyfikowane 
z maks. 2 wyciągarkami elektrycz-
nymi; Klasa Wyczyn – samochody 
zmodyfikowane bez wyciągarek; 
Klasa Seryjny Wyczyn – samo-
chody lekko zmodyfikowane z  
1 wyciągarką; Klasa Quad – quady  
z jedną wyciągarką. 

Załogi poruszały się za po-
mocą GPS-ów. Punkty kontrolne 
rozmieszczone na trasie były kon-
trolowane przez sędziów. Była to 
już czwarta edycja KPMOR, ale po 
raz pierwszy wydarzenie zostało 
zorganizowane na naszych te-
renach. Wyniki zawodów można 
znaleźć na naszej stronie: www.
golub-cgd.pl. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Ekstremalna rozrywka
MOTORYZACJA  W piątek i sobotę okolice Golubia-Dobrzynia opanowały samochody terenowe i quady. 
Na naszym terenie zostały zorganizowane Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Off Road
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Piłka nożna

Porażka i zmiany 
terminów
W klasie okręgowej kolejnej porażki doznała Drwę-
ca Golub-Dobrzyń. Mecze wicelidera z Kowalewa 
Pomorskiego oraz Iskry Ciechocin zostały odwołane 
ze względu na stan muraw i przełożone na inny ter-
min.

MKS Drwęca 
Golub-Dobrzyń 

vs. 
raDzynianKa 

raDzyń chełMińSKi 

0 : 4

Sokół rozgromił Lidera
Czwartoligowy Sokół Radomin w pierwszym wiosennym meczu na własnym bo-
isku rozbił drużynę Lidera Włocławek 5:1.

Piłka nożna

SoKół raDoMin
 vs. 

liDer włocławeK

5 (2:0) 1

Bramki dla Sokoła

Jachowski Paweł (3), Marcinkowski Piotr, 
Stefański Rafał

Podopieczni Sławomira Rożka 
ligowe zmagania zainaugurowali 
przed tygodniem w Toruniu, gdzie 
nieco pechowo ulegli Orlętom 
Aleksandrów Kujawski 0:1. Szko-
leniowiec zaznaczał jednak, że w 
grze swoich piłkarzy dostrzegł 
wiele pozytywnych elementów i 
nie ma absolutnie żadnych obaw 
przed dalszą częścią sezonu.

Przewidywania trenera Roż-
ka znalazły odzwierciedlenie na 
murawie w trakcie starcia z Li-
derem Włocławek. Sokół narzucił 
rywalom własny styl gry, domi-
nował w każdym aspekcie sztuki 
piłkarskiej i po hat-tricku Pawła 
Jachowskiego oraz trafieniach 
Piotra Marcinkowskiego i Rafała 
Stefańskiego (warto docenić jego 
kapitalną bramkę na 2:0, którą 

śmiało można nazwać mianem 
„trafienia ze stadionów świata”) 
rozgromił przyjezdnych z Wło-
cławka w stosunku 5:1.

Po 18. kolejce Sokół zajmu-
je w tabeli miejsce 15., tracąc do 
wyprzedzającej go Chełminianki 
Chełmno zaledwie jedno „oczko”.

(kl) 
fot. archiwum

MKS Drwęca Golub-Dobrzyń 
na inaugurację wiosny przegrała 
w derbach z Promieniem aż 5:1, 
a tym razem na własnym boisku 
podejmowała wysoko notowaną 
Radzyniankę Radzyń Chełmiński. 
Goście od początku uzyskali dość 
sporą przewagę i udowodnili, 
że w kampanii 2017/2018 walczą 
o zupełnie inne cele. Podopiecz-
ni Łukasza Kierzkowskiego ule-
gli gościom 0:4 i nadal zajmują 
w tabeli miejsce 15. z dorobkiem 
dziewięciu wywalczonych punk-
tów.

Do skutku nie doszły zaś 

potyczki Victorii Lisewo z Iskrą 
Ciechocin i Gromu Więcbork 
z Promieniem Kowalewo Pomor-
skie. Ze względu na problemu 
z obiektami gospodarzy KPZPN 
wyraził zgodę na konfrontacje 
w innym terminie. 

(kl) 
fot. archiwum

Niespodzianka w Zbójnie
PiłKa noŻna  A-klasowy Pogrom Zbójno w starciu 17. kolejki ligowych rozgrywek pokonał na własnym 
boisku liderującą w tabeli Unię Wąbrzeźno 5:3

Ekipa z Wąbrzeźna przed so-
botnią potyczką przegrała w lidze 
zaledwie raz i przewodziła gene-
ralnej klasyfikacji A-klasowych 
rozgrywek. Pogrom liczył jednak 
na sprawienie niespodzianki, chcąc 
potwierdzić, że wiosną spisuje się 
zwykle znacznie lepiej, aniżeli w 
trakcie jesiennej kampanii.

Zgromadzeni w Zbójnie kibi-
ce zobaczyli kapitalne widowisko. 
GKS po 26. minutach prowadził 
już 3:0 (bramki Kamila Wróblew-
skiego, Mateusza Modrzejewskie-
go i Mateusza Betlejewskiego), by 
w trakcie kolejnego kwadransa 
stracić całą wypracowaną prze-
wagę i pozwolić oponentom na 
wyrównanie stanu rywalizacji. Tuż 
przed przerwą bramkę „do szatni” 
zdobył Jakub Nowicki i to właśnie 
miejscowi opuszczali murawę w 
lepszych nastrojach.

Po zmianie stron ofensywnie 
usposobione zespoły nieco zwol-
niły tempo, ale na brak atrakcyjno-
ści nadal nie można było narzekać. 
Kiedy 10 minut przed końcowym 

gwizdkiem gola na 5:3 zanotował 
Mateusz Modrzejewski stało się 
jasne, iż Pogrom zainkasuje bar-
dzo cenne trzy punkty i sprawi, 
że Unici zapiszą na swym koncie 
drugie w sezonie „zero”.

Dzięki wygranej GKS awanso-
wał w tabeli na miejsce 10. i ma na 
swoim koncie 21 „oczek”.

(kl) 
fot. archiwum

PoGroM zbójno 
VS.

unia wąbrzeźno

5 (4: 3) 3
Gole

Mateusz Modrzejewski (2), Wró-
blewski, Betlejewski, Nowicki

Unia:

Jarzębowski – Grabkowski, Betlejewski, 
Skrzeszewski M, Boniecki – Dolecki, Dą-
browski, Wróblewski (85’ Tarkowski ), No-
wicki J. – Modrzejewski, Nowicki M. (70’ 
Makowski)
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