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Grypa nie odpuszcza
POWIAT  Od 1 października na grypę, infekcje grypopo-
dobne i ostre zakażenia dróg oddechowych zachorowało już 
1867 osób. Szesnaście trafiło do szpitala. To o 392 przypadki wię-
cej niż w poprzednim sezonie grypowym. Na szczęście nie ma 
ofiar choroby
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Radomin
Klimat Radomina 
sprzyja sportowym inicjatywom
Ze Sławomirem Rożkiem, trenerem 
czwartoligowych piłkarzy Sokoła 
Radomin i dyrektorem Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Rado-
minie, rozmawia Kamil Lewando-
wicz
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Grypa jest ostrą chorobą za-
kaźną, wywołaną przez wirusa gry-
py. Przenosi się drogą kropelkową, 
przez kontakt bezpośredni z za-
każoną osobą lub przez kontakt 
ze skażonymi powierzchniami lub 
przedmiotami. Najczęstsze objawy 
grypy to: nagłe zachorowanie, wy-
soka gorączka (ponad 38°C), dresz-
cze, bóle mięśniowo-stawowe, ból 
gardła, ból głowy, kaszel, katar, 
ogólne osłabienie i złe samopoczu-
cie. U dzieci bardzo często wystę-
pują objawy żołądkowo-jelitowe 

(głównie wymioty i nudności).
Jak informuje Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Golubiu-Dobrzyniu w bieżącym 
sezonie epidemicznym (od 1 paź-
dziernika 2017 roku do 22 lutego 
2018 roku) w powiecie golubsko-
dobrzyńskim odnotowano 1867 
zachorowań na grypę, infekcje gry-
popodobne i ostre zakażenia dróg 
oddechowych, co w stosunku do 
analogicznego okresu poprzednie-
go sezonu epidemicznego stanowi 
o 392 przypadki więcej (2016/2017 

było 1475).
– W okresie od 1 października 

2017 roku do 22 lutego 2018 roku 
hospitalizacji wymagało 16 cho-
rych, u których powodem skie-
rowania do szpitala były objawy 
ze strony układu oddechowego – 
mówi Iwona Malinowska dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Golubiu-Dobrzyniu. 
– Nie wystąpił żaden przypadek 
zgonu z powodu zakażenia wiru-
sem grypy. 

Dokończenie na str. 3

Sezon grypowy 2017/2018- sytuacja w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
Porównanie sezonu epidemicznego grypy 2016/2017 i 2017/2018

w powiecie golubsko-dobrzyńskim

Kowalewo Pomorskie 

Gigantyczny pożar
W piątek w Bielsku koło Kowalewa Pomorskiego wy-
buchł pożar dużego budynku – dawnego kurnika. Na 
szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty zostały wyce-
nione na ponad 800 tys. zł. 

– Bezpośrednio zagrożony był 
budynek garażowy, dobudowany 
do obiektu, natomiast pośrednio 
zagrożony był budynek mieszkalny 
i inwentarski – opowiada młodszy 
brygadier Karol Cachnij z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Golubiu-Dobrzyniu. 

Na miejsce przybyła policja, 
która zablokowała jeden pas ru-
chu na drodze powiatowej. Stra-
żacy podali kolejne prądy wody na 
palący się budynek oraz w obronie 
pozostałych zabudowań. Pożar wi-
doczny był z odległości kilku kilo-
metrów. 

– Intensywność spalania była 
bardzo duża, a ogień szybko się 
rozprzestrzeniał, obejmując cały 
budynek – dodaje mundurowy. 
– W obiekcie znajdowały się bu-
tle z gazem propan-butan, które 
ratownicy, zabezpieczeni w sprzęt 
ochrony dróg oddechowych, schło-
dzili i ewakuowali na zewnątrz bu-
dynku. 

Zastępy straży pożarnej mia-
ły również za zadanie zbudowanie 
punktu czerpania wody w stawie 

znajdującym się obok obiektu, przy 
użyciu pomp oraz dowożenie wody 
z hydrantu. Po stłumieniu płomieni 
oraz zatrzymaniu rozwoju pożaru 
strażacy przystąpili do dogaszania 
oraz rozbiórki pozostałości dachu. 

Jako pierwsza na miejsce zda-
rzenia przybyła jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Kowale-
wa Pomorskiego. W akcji brali też 
udział strażacy z Państwowej Straży 
Pożarnej z Golubia-Dobrzynia oraz 
z Komendy Wojewódzkiej PSP z To-
runia i OSP z Wielkiego Rychnowa, 
Pluskowęs, Sierakowa, Lipienicy, El-
giszewa. Łącznie 15 zastępów. 

Ponadto na miejsce przybył 
Komendant Powiatowy PSP w Go-
lubiu-Dobrzyniu, grupa operacyjna 
Kujawsko-Pomorskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP w To-
runiu oraz grupa dochodzeniowa 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu.

Strażacy wycenili straty na po-
nad 800 tysięcy złotych. Przyczyny 
pożaru są ustalane. 

(szyw)
fot. PSP
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Golub-Dobrzyń
Zhejtowana wycieczka
Grupa golubsko-dobrzyńskich wy-
brała się na rekonesans do sąsied-
niego Wąbrzeźna. Ich zamiarem 
było szukanie nowych rozwiązań 
dla naszego miasta. Po powrocie 
spotkała ich fala hejtu

str. 3

Golub-Dobrzyń
Na co wydamy 30 tysięcy?
Od 1 do 21 marca mieszkańcy Go-
lubia-Dobrzynia mogą składać pro-
jekty w ramach pierwszej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. Do roz-
dysponowania jest 30 tys. zł 



Urzędnicy gminni dostrzegają 
coraz większe potrzeby związa-
ne z osobami starszymi i niepeł-
nosprawnymi. Liczba seniorów 
w najbliższych latach będzie rosła. 
Wychodząc naprzeciw ich potrze-
bom podjęto decyzję, by na terenie 
gminy powstał dom pobytu dzien-
nego.

W ramach nawiązanej współ-
pracy z Pracownią Doradztwa 
Personalnego i Pomocy Psycholo-
gicznej z siedzibą w Ciechocinie po-
wstał projekt utworzenia placówki 
w budynku nad jeziorem Grodno. 
Pieniądze na dostosowanie obiek-
tu pochodzić będą z środków unij-
nych. Partnerem gminy w realizacji 
przedsięwzięcia będzie także Pol-

skie Towarzystwo Ekonomiczne 
z Bydgoszczy.

Projekt został już podpisany 
w urzędzie marszałkowskim. Kolej-
nym etapem będą prace budowla-
ne. Powinny zacząć się już w kwiet-
niu. Pierwsi pensjonariusze pojawią 
się najprawdopodobniej w czerw-
cu. Placówka zapewni miejsce dla 
18 osób, łącznie projektem zostanie 
objętych 36 osób w dwóch etapach. 
Seniorzy będą mogli liczyć na zaję-
cia i opiekę specjalistów przez 8 go-
dzin dziennie w dni robocze. Pro-
jekt potrwa trzy lata, ale gmina ma 
nadzieję, że dom będzie instytucją, 
która wpisze się na dłużej w polity-
kę senioralną.

(pw)

Obecnie w gminie Golub-Do-
brzyń istnieje kilkanaście organi-
zacji pozarządowych, które piszą, 
a następnie realizują projekty 
związane m.in. z kulturą. O tę 
dziedzinę życia społecznego dba-

ją także koła gospodyń wiej-
skich oraz urząd, ogłaszając 
konkursy w ramach których 
można otrzymać środki na 
realizację rożnych przedsię-
wzięć. Bolączką jest natomiast 
brak koordynacji wszystkich 
działań i miejsca, które sta-
łoby się centrum kulturalnym 
gminy. Władze samorządowe 
postanowiły skontrolować 
strategię kultury, która da od-
powiedź na pytanie – jak ma 
wyglądać polityka kulturalna 
w najbliższych latach? 

– Jesteśmy już po bada-
niach ankietowych, w których 
wzięli udział przedstawiciele jed-
nostek gminnych. Z ankiet można 
wysnuć kilka wniosków. Po pierw-
sze, wiele środowisk zgadza się 
z ideą powstania ośrodka kultury. 

Zapotrzebowanie na wydarze-
nia kulturalne na terenie gminy 
rośnie. Prace nad strategią będą 
trwały dalej. Teraz czekają nas 
spotkania i formułowanie kon-
kretnych celów na najbliższe lata 
– przybliża Waldemar Licznerski 
z Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.

Pierwsze z wymienionych 
spotkań odbyło się w miniony 
piątek. Zaproszono na nie przed-
stawicieli rożnych środowisk. 
Podczas prac w grupach dysku-
towano na temat ośrodka kultu-
ry, zajęć w świetlicach i rozwoju 
bibliotek. Ośrodek kultury miał-
by mieścić się w dawnym zborze 
ewangelickim w Ostrowitem. Bu-
dynek wymaga jednak gruntow-
nej renowacji.

(pw)
fot. herb gminy

Ostatni piątek lutego był oka-
zją do zebrania organizacyjnego 
kobiet zamieszkałych w mieście. 
Postanowiły one założyć organi-
zację skupiającą wszystkie panie, 
które chcą działać na rzecz lokal-
nej społeczności. 

 – W naszym mieście nie ma 
żadnych kół, które mogłyby zor-
ganizować czas dla takich kobiet 
jak my, czyli gospodyń domo-
wych – mówi Joanna Alickun, 
propagatorka i przewodnicząca 
koła. – Głównym celem koła jest 
podtrzymanie szeroko pojętej 

tradycji gospodyni domowej, in-
tegrowanie się z całym społe-
czeństwem oraz oderwanie się od 
codziennego życia. 

Na zebraniu założycielskim 
zebrała się spora grupa aktyw-
nych kobiet (ponad 20 pań). Wy-
brano zarząd koła, określono za-
sady członkostwa. 

– Do koła może się zapisać 
każda pani, która ma pomysł na 
swoje życie, chce się dzielić swo-
imi pomysłami z innymi i jest 
komunikatywną osobą – zachęca 
przewodnicząca koła.

W programie koło ma miedzy 
innymi: organizację Dnia Kobiet, 
Dnia Matki, udział w imprezach 
organizowanych przez władze 
samorządowe. Planowane są też 
zajęcia z makijażu ozdobnego, 
różnego rodzaju kiermasze i ak-
cje charytatywne dla potrzebu-
jących. Marzeniem gospodyń jest 
wydanie własnej książki kuchar-
skiej z popularnymi, lokalnymi 
przepisami. Czy to się uda? Trzy-
mamy kciuki! 

Tekst i fot. (Maw)

GOLUB-DOBRZYŃ Złapany z narkotykami
W piątek 23 lutego policjanci zatrzymali na jednej z ulic mia-

sta 25-latka, który na widok funkcjonariuszy zaczął zachowywać się ner-
wowo.

– Wówczas potwierdziły się wcześniejsze ustalenia kryminalnych, 
że mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego może posiadać przy sobie narko-
tyki. Po zbadaniu substancji, znalezionej w odzieży zatrzymanego, oka-
zało się że jest to amfetamina w ilości 1,40 grama – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Jeszcze w tym samym dniu mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania 
narkotyków. 25-latek był już wcześniej notowany za przestępstwa prze-
ciwko mieniu. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu do 
trzech lat pozbawienia wolności.

GOLUB-DOBRZYŃ Zniszczył drzwi 
W sobotę 17 lutego dyżurny KPP został poinformowany 

o uszkodzeniu drzwi w jednej z golubskich kamienic. Skierowani na 
miejsce policjanci potwierdzili tę informację. Drzwi wejściowe prowa-
dzące do kamienicy oraz drugie, do jednego z mieszkań, były uszkodzo-
ne. Straty powstałe w wyniku tej dewastacji zostały oszacowane na 2 tys. 
zł. Już następnego ranka sprawca został zatrzymany przez stróżów pra-
wa. 24-letni mieszkaniec Golubia-Dobrzynia usłyszał zarzuty umyślnego 
uszkodzenia mienia, za co grozi do pięciu  lat pozbawienia wolności.

(ToB)
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Seniorzy nad Grodnem
Środowiskowy Dom Pomocy dla seniorów – to naj-
nowszy pomysł na zagospodarowanie części budyn-
ku nad jeziorem Grodno.

Gmina Golub-Dobrzyń

Jaka będzie kultura?
W gminie Golub-Dobrzyń trwają prace nad strategią kultury. Chodzi nie tylko 
o dokument, ale także o to, jak będzie wyglądało życie kulturalne gminy w kolej-
nych latach. 

Gmina Golub-Dobrzyńgospodynie miejskie
GOLUB-DOBRZYŃ  W naszym mieście powstało Koło Gospo-
dyń Miejskich – „Babki na tacy”. W jego działalność może zaan-
gażować się każda kobieta, która ma ciekawe pomysły i chcia-
łaby się nimi dzielić z innymi
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na co wydamy 
30 tysięcy? 

GOLUB-DOBRZYŃ  Od 1 do 21 marca mieszkańcy Golubia-
Dobrzynia mogą składać projekty w ramach pierwszej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 30 tys. zł 

Budżet amatorski
Budżet obywatelski, zaproponowany w ostatnich 
dniach przez burmistrza Golubia-Dobrzynia, mógł 
być sposobem na zaktywizowanie mieszkańców. Za-
miast tego ukazuje bylejakość, niezrozumienie idei 
BO i zwyczajny brak wyobraźni przedstawicieli ma-
gistratu.

Komentarz

W pierwszej edycji BO mia-
sto przeznaczyło na realizację 
projektów zaledwie 30 tys. zł. To 
kwota zawstydzająca, zwłaszcza 
jeśli sięgniemy po działania są-
siednich miast. Rypin – 250 tys. 
zł (a w tegorocznej edycji – już 
340 tys. zł), Wąbrzeźno – 300 tys. 
zł. To kwota także problematycz-
na, bo trudno będzie zrealizować 
za te środki choć jeden poważny 
pomysł infrastrukturalny. Przy-
kłady? W Wąbrzeźnie projekt 
(zgłoszony w ostatniej edycji) do-
tyczący wybiegu dla psów („Psi-
landia”) to koszt już około 40 tys. 
zł. Trudno więc nawet pomyśleć, 
że w naszym mieście mogłaby 
powstać taka inwestycja jak „Mia-
steczko ruchu drogowego”  (zwy-
cięska propozycja w ostatnim BO 
Rypina) – około 163 tys. zł. 

Strzałem w stopę jest unie-
możliwienie składania projektów 
i głosowania osobom poniżej 18. 
roku życia. W ten sposób z oby-
watelskiej idei wyklucza się waż-
ną grupę – młodzież, u której 
postawy obywatelskie dopiero 
się kształtują. Znowu wystarczy 
zajrzeć w ogólnodostępne regu-
laminy np. Rypina. Okaże się, że 

nie ma żadnych przeciwwskazań, 
żeby projekty składali mieszkań-
cy, którzy ukończyli 16. rok życia. 
Dlaczego Golub-Dobrzyń nie daje 
szansy młodym? 

Gdyby nie wykluczenie mło-
dzieży, miasto zapewniłoby sobie, 
już na starcie, zadowalającą fre-
kwencję. Wystarczyłoby, wcze-
śniej, zorganizować spotkania 
w szkołach średnich, podczas 
których przedstawiciele urzędu 
wytłumaczyliby, na czym polega 
BO, jak składać projekty i w jaki 
sposób głosować. To stworzyło-
by szansę na wykazanie się dla 
nauczycieli wiedzy o społeczeń-
stwie, którzy mogliby stworzyć 
zajęcia w grupach, a zadaniem 
młodzieży byłoby przygotowanie 
projektu. Czy może być lepsza 
lekcja obywatelskości niż poka-
zanie uczniowi (który za chwilę 
uzyska czynne i bierne prawa 
wyborcze), że może praktycznie, 
a nie tylko teoretycznie, wpływać 
na otaczającą go rzeczywistość?  

Oddzielnym, kompletnie za-
walonym tematem, jest promo-
cja BO. Miasto może oczywiście 
liczyć na wsparcie ze strony na-
szego tygodnika w tej kwestii, 

ale to zdecydowanie za mało, by 
zaktywizować mieszkańców. Na-
wet jeśli magistrat w najbliższych 
dniach się obudzi i zorganizuje 
konsultacje w urzędzie, wydru-
kuje plakaty i będzie o tym pisał 
na swojej stronie internetowej, 
nie uzyska zadowalającego efek-
tu. Promocja tak ważnej idei jak 
Budżet Obywatelski powinna 
wystartować z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem. 

Można też żałować, że magi-
strat nie zdecydował się na uru-
chomienie głosowania za pomo-
cą internetu, co jest powszechną 
praktyką w wielu miastach. Wy-
starczy znów sięgnąć po przykład 
Rypina, która taką opcję urucho-
mił. W naszym mieście poparcie 
danego projektu będzie możli-
we jedynie poprzez stacjonar-
ne punkty do głosowania, co po 
pierwsze, nie zachęca mieszkań-
ców do aktywności, a po drugie, 
stwarza pole do nadużyć. Nie-
trudno wyobrazić sobie sytuację, 
gdy jeden ze złożonych projektów 
dotyczy, choćby pośrednio, pla-
cówki, w której może być zlokali-
zowany punkt do głosowania. 

Obowiązkiem urzędu miasta 
jest przygotowanie takiej akcji 
promocyjnej oraz takiej procedu-
ry zgłaszania projektów i głoso-
wania, żeby Budżet Obywatelski 
był dla mieszkańców przyjazny. 
Żeby był szansą i dawał pewność, 
że mają oni realny wpływ na swo-
ją małą ojczyznę. Zamiast tego, 
widać pośpiech, brak wyobraźni 
i niezrozumienie, że w mieszkań-
cach Golubia-Dobrzynia drzemie 
ogromny potencjał. 

Tomasz Błaszkiewicz

Dokończenie ze str. 1
 Najwięcej zachorowań odnoto-
wano w grupie wiekowej 15-64 
lata (55,1 proc. ogółu chorych), 
najmniej natomiast wśród osób 
powyżej 65 roku życia (7,3 proc. 
ogółu chorych).

– Najskuteczniejszą metodą 
uniknięcia zachorowania i zwią-
zanych z nim powikłań jest profi-
laktyka pod postacią corocznego 
szczepienia – mówi Iwona Mali-
nowska. – Szczepienia zalecane 
są szczególnie osobom z obniżo-
ną odpornością, osobom z prze-
wlekłymi chorobami krążenia 
oraz układu oddechowego, dzie-
ciom powyżej szóstego miesiąca 
życia, osobom powyżej 50. roku 
życia, kobietom w ciąży, pra-
cownikom służby zdrowia oraz 
osobom narażonym na kontakt 
z dużą liczbą ludzi. 

Jednak szczepić należy się 
najlepiej już we wrześniu, przed 
nadchodzącym sezonem gry-
powym. Z tej formy profilakty-
ki przeciwgrypowej skorzystało 
w roku 2017 zaledwie 2,38 proc. 
mieszkańców powiatu golubsko-
dobrzyńskiego tj. o 0,22 proc. 
więcej niż w roku 2016 (dla po-
równania w 2014 roku – 2,25 proc., 
2015 roku – 2 proc., 2016 roku – 

2,16 proc.). Co powinniśmy robić 
już w tzw. sezonie grypowym, by 
uniknąć zachorowania?

– Bardzo ważne jest regu-
larne mycie rąk, częste mycie 
rąk wodą i mydłem, zmniejsza 
to ryzyko zakażenia przenoszo-
nego przez ręce zanieczyszczone 
wirusami grypy – mówi Iwona 
Malinowska. – Ważne jest też 
zakrywanie ust i nosa podczas 
kaszlu oraz kichania, najlepiej 
przy pomocy chusteczki, ewen-
tualnie rękoma lub w zgięcie łok-
cia. Dobrze jest unikać bliskiego 
kontaktu z osobami chorymi 
i dotykania powierzchni oraz 
elementów wyposażenia w miej-
scach publicznych.

Gdy dopadnie nas już grypa, 
najlepiej pozostać w domu. Nie 
warto na siłę chodzić do pracy, 
bowiem narażamy siebie na po-
wikłania, a współpracowników 
na zarażenie grypą. Bardzo waż-
ne jest, by nie przeziębić grypy. 
Zalecany jest odpoczynek, po-
nieważ w czasie choroby nasze 
serce i tak już jest przeciążone. 
Warto udać się do lekarza i za-
stosować do jego zaleceń.

(nał)
fot. nadesłane

Grypa nie odpuszcza
Powiat

Udział grup wiekowych w zgłaszanych przypadkach infekcji grypopodobnych 
i ostrych zakażeń dróg oddechowych w okresie 

od 1 października 2017 roku  do 22 lutego 2018 roku.

GOLUB-DOBRZYŃ  Niebezpiecznie na Toruńskiej 

Na wylocie z Golubia-Dobrzynia w stronę Ciechocina, na ulicy Toruńskiej, 
na zakręcie za byłą mleczarnią, na jezdni zbierają się bardzo duże ilości 
wody, która zamienia się w lód i tworzy duże lodowe wyboje oraz koleiny. 
Wjechanie w to miejsce z dużą prędkością grozi poślizgiem auta, a nawet 
poważnym wypadkiem. 

Tekst i fot. (nał)

Dzięki budżetowi obywatel-
skiemu mieszkańcy mogą w bez-
pośredni sposób zdecydować, na co 
zostaną wydane publiczne pienią-
dze, a konkretnie 30 tys. zł. 

Aby złożyć projekt, należy wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy oraz 
dołączyć listę poparcia (co najmniej 
10 uprawnionych mieszkańców) 
i inne konieczne załączniki np. de-
klarację właściciela terenu na reali-
zację zadania. Swoje pomysły mogą 
zgłaszać uprawnieni mieszkańcy, 
którzy ukończyli 18. rok życia. 

Projekty można składać za po-
mocą poczty tradycyjnej, pod adre-
sem: Urząd Miasta Golubia Dobrzy-
nia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 
Golub-Dobrzyń, z dopiskiem na 
kopercie „Budżet Obywatelski Gmi-

ny Miasta Golubia-Dobrzynia”; oso-
biście w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, 
pok. 1B, parter budynku.

Następnie, do 3 kwietnia, pro-
jekty przejdą weryfikację formalną, 
a do 30 kwietnia – merytorycz-
ną. Do 10 maja zakwa-
lifikowane pomy-
sły będą podane 
do publicznej 
wiadomości.  
G łosow anie 
potrwa przez 
21 kolejnych 
dni i będzie 
prowadzone 
w stacjonar-
nych punk-
tach do gło-

sowania. Wyniki zostaną ogłoszone 
najpóźniej siedem dni po zakoń-
czeniu głosowania. 

Szczegółowy regulamin oraz 
wszystkie załączniki można znaleźć 
na stronie: www.golub-dobrzyn.pl. 

(ToB)
fot. ilustracyjne



SpołeczeńStwo4 Czwartek 1 marca 2018 GOLUB–CGD.PL

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Sołectwem Łubki od 2006 roku kieruje Henryk Szynkiewicz. W przeszłości był rów-
nież radnym gminy Radomin, a zdobyte w ten sposób doświadczenie teraz procentuje w sołtysowaniu

W każdych wyborach miał 
konkurencję, ale zawsze oka-
zywał się najlepszy, co może 
świadczyć o tym, że cieszy się 
sporym zaufaniem miejscowego 
społeczeństwa. Jest już na eme-
ryturze, ale mimo to pomaga 
synowi w prowadzeniu gospo-
darstwa. Opiekuje się również 

drugim niepełnosprawnym sy-
nem.

Sołectwo Łubki liczy tylko 
120 mieszkańców. W większości 
są to rolnicy, a średnie gospo-
darstwo ma powierzchnie około 
18 hektarów.

– Czy budżet sołecki wy-
starcza na wasze potrzeby?

– Budżet wynosi tylko nie-
całe 13 tys. zł. Nie będę ukrywał, 
że nasze potrzeby są większe. 
Większość tego skromnego bu-
dżetu przeznaczamy na utrzy-
manie dróg lokalnych. Mamy 
dwie drogi. Jest to około 12 ki-
lometrów, z czego sześć kilome-
trów to jezdnie gruntowe. Na 
remont, czyli zakup kruszywa, 
przeznaczamy 3,8 tys. zł. Utrzy-
manie przejezdności tych tras 
w okresie zimowym, czyli od-
śnieżanie, to wydatek 4,5 tys. zł. 
Na koszenie poboczy i rowów 
wydajemy 300 zł. W tym roku 
planujemy również malowanie 
placu zabaw, który znajduje się 
przy naszej świetlicy i na zakup 
farb przeznaczyliśmy 175 zł. Dla 
druhów z miejscowej Ochotni-
czej Straży Pożarnej wygospo-
darowaliśmy kwotę 3 tys. zł. 
Będzie za to zakupiona szafa na 
mundury. Doposażenie świetlicy 
w drobny sprzęt AGD kosztuje 1 
tys. zł. 

– A co z działalnością kul-
turalną sołectwa?

– Działa Koło Gospodyń 
Wiejskich, które ma swoja sie-
dzibę w świetlicy sołeckiej. 
W kole udziela się 15 pań. Nasza 
świetlica znajduje się w remizie 
OSP. Została ona w ostatnich 
latach gruntownie wyremon-
towana i może praktycznie po-
mieścić około 70 osób. Wszelkie 
imprezy odbywają się właśnie 
tam. Korzystają z niej również 
mieszkańcy sąsiednich sołectw. 
W najbliższym czasie ma się od-
być wieczorek dla mieszkańców. 
Członkinie koła chętnie wyjeż-
dżają na wycieczki. W latach 
ubiegłych panie były na wystę-
pach zespołu Śląsk w Bydgosz-
czy i w amfiteatrze w Toruniu. 
W marcu planujemy spotkanie 
z mieszkankami sołectwa z oka-
zji Dnia Kobiet. W tych impre-
zach przy organizacji pomagają 
druhowie z OSP. Nasze panie 
chętnie angażują się również 
w imprezy gminne. Pieką słodkie 
wyroby między innym na finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Bierzemy też aktywny 

udział w dożynkach gminnych. 
Na terenie naszego sołectwa 

funkcjonuje jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Znajduje 
się ona w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Posia-
damy dwa wozy bojowe, a dru-
howie aktywnie włączają się 
w życie sołeckie. Biorą oni rów-
nież udział w zawodach strażac-
kich na szczeblu gminnym i po-
wiatowym.

– Jak przedstawia się 
współpraca z samorządem 
gminnym?

– Współpraca z władzami 
gminy przedstawia się bardzo 
dobrze. Gmina pomaga nam 
w utrzymaniu OSP i dróg lo-
kalnych, bo nasz budżet w tym 
zakresie jest niewystarczający. 
Jednak moje największe zanie-
pokojenie związane jest z rozto-
pami wiosennymi. Niedrożność 
rowów melioracyjnych wzdłuż 
dróg powoduje ich zalewanie 
i tu bez wsparcia gminy sobie 
nie poradzimy.

Tekst i fot. (Maw)

Powiat

O bezpieczeństwie na meczach
Golubsko-dobrzyńscy policjanci spotkali się z przedstawicielami lokalnych klu-
bów piłkarskich, by porozmawiać o nadchodzącej rundzie wiosennej. 

W czwartek 22 lutego na za-
proszenie golubsko-dobrzyńskich 
policjantów do komendy powia-
towej przyjechali przedstawiciele 
lokalnych klubów: Drwęcy Go-
lub-Dobrzyń, Promienia Kowale-

wo-Pomorskie, Iskry Ciechocin, 
Sokoła Radomin, Pogromu Zbój-
no, Saturna Ostrowite i Zrywu 
Wrocki. 

– Spotkanie miało na celu 
przypomnienie zasad współpracy 

pomiędzy klubami sportowymi 
a policjantami podczas imprez 
piłkarskich – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Golub-
Dobrzyń. – Mundurowi i przed-
stawiciele klubów omówili zasa-
dy zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom imprez w przypad-
ku wystąpienia ewentualnych 
zagrożeń oraz zasady szybkiej 
wymiany informacji. Spotkanie 
było także okazją do wymiany 
uwag i doświadczeń oraz  wy-
pracowanie ujednoliconych form 
działania w zakresie bezpieczeń-
stwa imprez sportowych pomię-
dzy policjantami, organizatorami 
rozgrywek, a także przedstawi-
cielami klubów. 

(ToB), Fot. KPP

GMINA RADOMIN  Szkoła jak nowa

Budynek Szkoły Podstawowej w Radominie przeszedł kompleksową ter-
momodernizację. Obiekt został m.in. ocieplony, zyskał też nową elewację, 
ponadto poprawiono system grzewczy. Wartość zadania to nieco ponad 
338 tys. zł brutto. Więcej w kolejnym wydaniu CGD. 

(ToB)
fot. UG Radomin

Golub-Dobrzyń

Pieniądze dla szpitala 
Golubsko-dobrzyński szpital otrzyma z województwa 
ponad 2,2 mln zł m.in. na przebudowę i nadbudowę 
pawilonu Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zakup 
sprzętu. 

Osiemnaście szpitali powia-
towych w całym regionie otrzy-
mało wsparcie na inwestycje 
modernizacyjne i zakupy w roz-

strzygniętym właśnie konkursie 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. 

– To kolejny zastrzyk finan-

sowy dla lecznic powiatowych, 
także tych w mniejszych miej-
scowościach. Te  szpitale prze-
szły już znaczącą modernizację, 
połączoną w wielu przypadkach 
z rozbudową szpitalnych kom-
pleksów oraz zakupami wypo-
sażenia i nowoczesnej aparatu-
ry, w poprzedniej perspektywie 
finansowej. Kontynuujemy ten 
proces – tłumaczy marszałek 
Piotr Całbecki.

Wsparcie, o którym zde-
cydował zarząd województwa, 

otrzymało 18 podmiotów me-
dycznych działających w ramach 
publicznej opieki medycznej – 
wszystkie, które złożyły wnio-
ski o dofinansowanie i speł-
niły kryteria. Środki można 
było przeznaczyć na niezbędne 
przedsięwzięcia modernizacyj-
ne i zakupy sprzętu medyczne-
go związane z leczeniem cho-
rób układu krążenia, narządu 
ruchu, układu oddechowego 
i nowotworowych oraz dedyko-
wane ginekologii, położnictwu, 

neonatologii i pediatrii, a także, 
stosownie do potrzeb, inne seg-
menty lecznictwa. 

Do naszego szpitala trafi 
nieco ponad 2,2 mln zł na „prze-
budowę, nadbudowę pawilonu 
Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy 
wraz z dostosowaniem obiek-
tu do potrzeb osób starszych 
i z niepełnosprawnościami oraz 
zakup sprzętu medycznego”. 
Cała kwota projektu to ponad 
4,5 mln zł. 

(ToB)
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Nasi radni byli zachwyceni nowo wybudowaną biblioteką...

Zhejtowana wycieczka
GOLUB-DOBRZYŃ  Grupa golubsko-dobrzyńskich wybrała się na rekonesans do sąsiedniego Wąbrzeźna. 
Ich zamiarem było szukanie nowych rozwiązań dla naszego miasta. Po powrocie spotkała ich fala hejtu

R E K L A M A

Troje radnych miasta Golubia-
Dobrzynia – Dominika Piotrowska, 
Krzysztof Skrzyniecki oraz Alek-
sander Wichrowski, wybrało się na 
wizytę do pobliskiego Wąbrzeźna, 
by poznać funkcjonowanie tamtej-
szego urzędu i miasta. Przywitał 
i ugościł ich burmistrz Wąbrzeźna 
Leszek Kawski, który podzielił się 
swoją wiedzą, doświadczeniami 
oraz planami na przyszłość.

Wycieczka 
po rady i pomysły
Burmistrz Kawski oprowadził 

naszych radnych po swoim mie-
ście. Pokazał im m.in nowo budo-
waną muszlę koncertową, na którą 
Wąbrzeźno dostało aż 2 miliony 
złotych dofinansowania (całkowity 
koszt 4 mln zł), a cała inwestycja, 
atrakcyjnie położona nad brzegiem 
jeziora, ma być oszklona i posiadać 
restauracją. Radni obejrzeli też sta-
dion, a przechodząc uliczkami Wą-
brzeźna zwrócili uwagę na czystość 
w mieście i wartościowe detale.

– Na stojakach rowerowych, 
donicach jest logo Wąbrzeźna 
– mówi Dominika Piotrowska. – 
Przy ważnych punktach w mieście 
są informacje za pomocą kodów 
QR, a w nich więcej treści o mie-
ście. Posiadają gadżety reklamowe, 

a my chociaż mamy zamek i Annę 
Wazównę, nic takiego nie mamy. 
Wąbrzeźno ma też harmonogram 
sprzątania ulic. Tego brakuje u nas 
w Golubiu-Dobrzyniu.

Burmistrz Leszek Kawski poka-
zał także naszym radnym targowi-
sko, wykonane w ramach projektu 
„Mój rynek”, na który otrzymano 
800 tys. zł dofinansowania, a cał-
kowity koszt inwestycji to 1,2 mln 
złotych. Nasi radni najbardziej za-
skoczeni byli nowo wybudowaną 
Miejską i Powiatową Biblioteką Pu-
bliczną w Wąbrzeźnie.

– Przepiękny obiekt, nawet 
z tarasami – relacjonuje Piotrow-
ska.

Naszym radnym zaprezento-
wano również monitoring miejski, 
czyli 54 kamery w Wąbrzeźnie.

– W budżecie obywatelskim, 
który tam wynosi 300 tys. złotych, 
mieszkańcy zagłosowali za kolej-
nymi 12 kamerami – relacjonuje 
Dominika Piotrowska. – Firmy 
prywatne również podpinają swoje 
kamery w system. Przez 24 godzi-
ny monitoruje się ulice. Wąbrzeźno 
ma do dyspozycji czterech strażni-
ków miejskich. Skończyły się tam 
wandalizmy np. graffiti na blokach, 
kupki po psach, nieodśnieżone 

chodniki czy zapuszczone posesje. 
Policja prawie codziennie przycho-
dzi wyciągać jakieś nagrania do ce-
lów interwencyjnych. Wąbrzeźno 
jest bezpieczne.

Radni mieli także okazję obej-
rzeć ścieżki rowerowe, Wąbrzeźno 
ma ich 12,5 km.

– Myślę, że każdy z nas, gdy 
odwiedzi nowe miejsce, jest bo-
gatszy – mówi radna Piotrowska. 
–  Zastanawiałam się dość długo, 
gdzie się wybrać i przejrzałam stro-
ny internetowe okolicznych miast. 
Strona Wąbrzeźna od razu wpadła 
mi w oko. Jest nafaszerowana roz-
poczętymi inwestycjami np. amfi-
teatr nad jeziorem, ścieżki rowe-
rowe, rozwijanie promocji. Byłam 
ciekawa, w jaki sposób to miasto 
pozyskuje tyle dofinansowań. Zdzi-
wiło mnie też to, że na stronie nie 
można było znaleźć zdjęcia burmi-
strza. Zobaczyłam go dopiero na 
żywo. Twierdził, że nie on sie liczy, 
a inwestycje i one są wyznacz-
nikiem jego pracy. Zastanawiało 
mnie, jak zredukował zadłużenie, 
które przejął po poprzedniku i wy-
nosiło 59,97 proc. Od takich ludzi 
jak pan Leszek Kawski można sie 
wiele nauczyć, bo był już wójtem, 
potem 12 lat pracował w Warsza-
wie m.in. w ministerstwie rol-
nictwa. Miasto wielkością i liczbą 
mieszkańców jest podobne do na-
szego. Myślę, że jest tu sąsiedzkim 
wzorem do naśladowania, bo mu-
simy równać do góry, a nie w dół. 
Musimy ciągnąć do lepszych, a nie 
równać do średnich. Naśladować 
i podążać za doświadczonymi i od 
nich sie uczyć. Myślę, że wiedza, 
którą uzyskaliśmy jest bezcenna 
i warto ją wykorzystać w przyszło-
ści. Należy się zachwycać lepszymi 
i od nich czerpać wiedzę, inspira-
cje . Przykłady „wokół komina”? To 
też Chełmno – 20 tys. mieszańców 
i mocno wypromowane „Miasto 

Zakochanych”, mają swój markowy 
produkt  – podsumowuje wyjazd 
Dominika Piotrowska.

 Hejt po powrocie
Po powrocie z Wąbrzeźna nasi 

radni podzielili się swoimi spostrze-
żeniami w internecie na swoich 
profilach fejsbukowych. Niestety, 
spotkała ich fala hejtu i przykrości. 
Radnym dosłownie oberwało się za 
ten wyjazd i szukanie nowych po-
mysłów i rozwiązań. „Cudze chwa-
licie, a swego nie znacie”, „A co Wy, 
radni kadencji 2014-2018, zrobiliście 
w temacie: Promocja, poprawa es-
tetyki i popularyzacja miasta Go-
lubia-Dobrzynia? Z czego ja, jako 
mieszkaniec, mam się cieszyć i za 
co mam Wam dziękować?”, „Cieszyć 
się mogę jedynie, że ta kadencja 
już się kończy i z nadzieją („oby”) 
oczekiwać (poszukiwać) „nowych 
twarzy” radnych, którzy zrealizują 
coś pożytecznego i trwałego dla 
naszego miasta!” to niektóre z ła-
godniejszych komentarzy.

– Próbowaliśmy się bronić 
przed tym hejtem – mówi Do-
minika Piotrowska. – Prosiliśmy 
o merytoryczną dyskusję na temat 
naszego miasta. Uczymy się wciąż, 
najprościej przecież od sąsiadów. 
To nie jest obciach nie wiedzieć, bo 
nikt nie jest Alfą i Omegą, ale nie 
poszukiwać to już zły kierunek.

Niestety, na niewiele się to 
zdało. Nieprzychylnych komen-
tarzy przybywało, a radni bronili 
swego stanowiska.

– Wyjazd do Wąbrzeźna i roz-
mowy z burmistrzem Leszkiem 
Kawskim zaliczam do cennych do-
świadczeń – mówi radny Krzysztof 
Skrzyniecki. – Dlaczego zdecydo-
wałem się udać do naszych sąsia-
dów? Często słyszę z ust naszych 
mieszkańców słowa: „Tam to jest 
ładnie”, „Ale inwestują”, „U nas ni-
gdy chyba tak nie będzie”. W ten 
sposób porównują oni Golub-Do-

brzyń nie tylko z Wąbrzeźnem, ale 
także Rypinem, Lipnem czy Brod-
nicą. Wąbrzeźno jest jednak bar-
dzo często stawiane za wzór, także 
przez osoby z grona radnych. Prze-
wodniczący komisji infrastruktury 
przy rożnych okazjach przytacza 
rozwiązania stosowane w Wąbrzeź-
nie jako wzór do naśladowania. Wy-
bór miejsca naszych odwiedzin był 
więc prosty. Burmistrz Wąbrzeźna 
Leszek Kawski podczas spotkania 
opowiedział o tym, w jaki sposób 
za jego kadencji funkcjonuje urząd 
miasta i działają jego pracownicy. 
Zdaniem burmistrza dobra współ-
praca z radnymi oraz kompetentni 
urzędnicy są niezbędnymi elemen-
tami sprawnego funkcjonowania 
miasta. Wizyta w Wąbrzeźnie była 
dla mnie bardzo pouczająca. Wró-
ciłem bogatszy o nowe pomysły, 
które śmiało można przenieść na 
nasz grunt. Niestety, mimo tego 
optymizmu, nie miałem złudzeń, 
że ta inicjatywa spotka się z hej-
tem na lokalnym podwórku. Naj-
więcej uwag i pretensji płynęło ze 
strony radnego z obozu obecnego 
burmistrza Mariusza Piątkowskie-
go. Myślę, że mamy w tej sprawie 
zupełnie przeciwstawne zdania, ale 
powinniśmy szanować się nawza-
jem. Uważam, że warto czasem, 
jako radny, wystawić nos poza 
granice naszego miasta. Nie bać 
się rozmowy z włodarzami innych 
gmin czy powiatów. Są to osoby 
doświadczone i potrafią być skarb-
nicą dobrych pomysłów i rad. 

(nał)
fot. nadesłane

Radni Dominika Piotrowska, Krzysztof Skrzyniecki oraz Aleksander Wichrowski 
w Wąbrzeźnie spotkali się z burmistrzem Leszkiem Kawskim

... a także nowobudowaną muszlą koncertową nad brzegiem jeziora
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Harcerskie zimowisko
POWIAT  Kilkudziesięciu harcerzy z Golubia-Dobrzynia, Gałczewa oraz Radomina wzięło udział w zimo-
wisku w Złejwsi Wielkiej. Akcję wspólnie zorganizowały Hufce Związku Harcerstwa Polskiego w Toruniu 
i Golubiu-Dobrzyniu

– Nie tylko latem, ale również 
w okresie ferii zimowych staramy 
się organizować harcerzom wypo-
czynek – podkreśla przewodnik 
Adam Wiznerowicz, komendant 
zimowisko w Złejwsi Wielkiej. – 
W tym roku wspólnie ze skautami 
z golubskiego hufca zorganizowa-
liśmy zimowisko w Szkole Podsta-
wowej w Złejwsi Wielkiej. 

Z naszego regionu na zimo-
wisko pojechało kilkudziesięciu 
harcerzy z: 14. Drużyny Harcerskiej 
„Odkrywcy” im. Mikołaja Kopernika 
z Gałczewa, 18. Golubsko-Dobrzyń-
skiej Drużyny Harcerskiej „Burza” 
im. Jana Bytnara „Rudego”, 27. Go-
lubsko-Dobrzyńskiej Drużyny Har-

cerskiej „Zdobywcy Szlaków” im. 
Jana Pawła II, 33. Drużyny Sztar-
szoharcerskiej „Tropiciele” z Rado-
mina, 44. Golubsko-Dobrzyńskiej 
Drużyny Harcerskiej „Łaziki” im. 
ks. Kazimierza Lutosławskiego, 
46. Drużyny Harcerskiej „Sowy” 
im. Janusza Korczaka z Radomina 
i 113. Golubsko-Dobrzyńskiej Dru-
żyny Harcerskiej „Bractwo Zwinnej 
Jaszczurki”. Młodzieżą opiekowali 
się nauczyciele – instruktorzy har-
cerscy: Anita Kłoss, Mariusz Fydry-
szewski, Milena Pętlicka oraz Karol 
Grabczewski. 

Harcerze z golubskiego hufca 
wzięli również udział w obchodach 
73. rocznicy śmierci błogosławione-

go podharcmistrza księdza Stefana 
Wincentego Frelichowskiego, pa-
trona polskich harcerzy. Uczestni-
czyli w grze miejskiej poświęconej 
patronowi. Łączony patrol druhów 
z Golubia-Dobrzynia i Radomina, 
pod kierunkiem przewodnik Mile-
ny Pętlickiej, zajął trzecie miejsce. 

Latem harcerze z Hufca ZHP 
Golub-Dobrzyń planują wyjechać 
na ogólnopolski Zlot „Gdańsk 2018” 
z okazji 100-lecia powstania Związ-
ku Harcerstwa Polskiego oraz 100-
lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

(szyw)
Fot. ZHP (A. Bendykowska)

Pamiątkowa fotografia harcerzy z Golubia-Dobrzynia i Radomina

W zimowisku wzięli udział harcerze z Torunia, Golubia-Dobrzynia i Radomina

Uroczysty apel rozpoczynający zimowisko w Złejwsi Wielkiej

Harcerze uczestniczyli w obchodach 73. rocznicy śmierci 
błogosławionego phm. ks. S. W. Frelichowskiego

Nie zabrakło tradycyjnych zabaw i pieśni przy gitarze

Harcerze wykonywali różne zajęcia plastyczna, manualne oraz sportowe

Zimowisko odbywało się w szkole podstawowej w Złejwsi Wielkiej
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Radomin – wczoraj i dziś
GMINA RADOMIN  W czwartek 22 lutego monografia dotycząca gminy Radomin, przygotowana przez 
prof. Mirosława Krajewskiego, doczekała się oficjalnej premiery. Gospodarzem spotkania był Ośrodek 
Chopinowski w Szafarni 

Na uroczystości nie zabrakło 
delegacji z województwa, z wice-
wojewodą kujawsko-pomorskim 
Józefem Ramlauem na czele. Go-
ścili również przedstawiciele po-
szczególnych gmin wchodzących 
w skład powiatu golubsko-do-
brzyńskiego, jak i gmin zaprzyjaź-
nionych. W Ośrodku Chopinow-
skim pojawili się m.in. wójtowie: 
Osieka, Brzuzego, Konecka i Wą-
pielska. Nie zabrakło mieszkań-
ców gminy Radomin.

– Ta monografia to bardzo 
ciekawa pozycja – podkreśla 
główny inicjator wydania publika-
cji Piotr Wolski, wójt gminy Rado-
min. – Inna od poprzedniej, wy-

danej w 2004 roku. Jest bardziej 
przyjazna dla przeciętnego czy-
telnika. Zawiera ponad 700 zdjęć, 
ukazujących zarówno przeszłość, 
jak i teraźniejszość. Pokazuje nam 
zabytki, mieszkańców oraz spra-
wy bieżące. Zawiera informacje 
po odrodzeniu się samorządu 
lokalnego w 1990 roku, jak i po 
pierwszych bezpośrednich wy-
borach na wójta gminy w 2002 
roku.

Autor, prof. Mirosław Krajew-
ski, nie nazywa swojego dzieła 
bezpośrednio monografią. 

– Jest to obraz ziemi rado-
mińskiej, czyli okolic Fryderyka 
Chopina, Marii Dąbrowskiej i ro-

dziny Dziewanowskich – mówi 
prof. Krajewski. – Celem tej mo-
nografii było przedstawienie 
i spopularyzowanie wiadomości 
dotyczących środowiska przyrod-
niczego, prehistorii, kultury ma-
terialnej i duchowej oraz historii 
poszczególnych miejscowości 
wchodzących w skład gminy. 

Promocja książki była waż-
nym wydarzeniem dla miesz-
kańców gminy Radomin, a sama 
publikacja, miejmy nadzieję, trafi 
do wszystkich, którzy pasjonują 
się historią, ale również z uwaga 
śledzą rozwój tych przepięknych 
terenów.

Tekst i fot. (Maw)

Inicjatorem powstania książki był m.in. wójt gminy Piotr Wolski

Autorem monografii jest profesor Mirosław KrajewskiNa promocji książki obecni byli nie tylko mieszkańcy gminy Radomin

Gmina Golub-Dobrzyń

Stolica w ferie
Parlament, Stadion Narodowy i inne atrakcje stolicy 
były celem wycieczki uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem, która odbyła 
się we wtorek 20 lutego.

Na wycieczkę zarezerwo-
wano czas feryjny. Pierwszym 
punktem wyjazdu była wizyta 
w parlamencie.

– Wrażenie było ogromne: 
piękna, obszerna sala, z wyście-
łanymi zieloną tkaniną miejsca-
mi dla posłów, fotelem marszał-

ka, prezydenta, a na ich tle 
flaga narodowa z godłem 
Polski. W podniosłej atmos-
ferze wysłuchaliśmy infor-
macji o tym miejscu, zrobi-
liśmy wiele pamiątkowych 
zdjęć. Następnie spacero-
waliśmy po hallu głównym 
i słuchaliśmy ciekawostek 
o obiektach tam się znajdu-
jących – mówi Sławomira 
Pliszczyńska,, nauczycielka 
z SP Ostrowite.

Uczniowie udali się tak-
że na Stadion Narodowy, 
gdzie przeszli trasą zwie-
dzania „Poczuj się jak VIP”. 
Dzięki temu udało im się 
wejść do loży prezydenckiej 
i szatni naszej reprezentacji.  
Ostatnim punktem wyjazdu 
było zwiedzanie wystawy 
klocków Lego.

(pw)
fot. nadesłane

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Radomin w 2018 roku

Lp. Data Godz. Sołectwo Miejsce zebrania
1. 05.03.2018 r.

(poniedziałek)
11:00

17:00

Piórkowo

Szafarnia,
Płonko

Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu 
w Radominie
Świetlica wiejska 
w Szafarni

2. 06.03.2018 r.
(wtorek)

12:00

16:00

Płonne

Rodzone

Szkoła Podstawowa 
w Płonnem
Pani Sołtys

3. 7.03.2018 r.
(środa)

11:00

14:00

Kamionka

Łubki, 
Jakubkowo

Świetlica wiejska 
w Kamionce
Świetlica wiejska 
w Łubkach

4. 09.03.2018 r.
(piątek)

11:00 Gaj Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu 
w Radominie

5. 19.03.2018 r.
(poniedziałek)

18:00 Radomin Świetlica wiejska
 w Radominie

6. 20.03.2018 r.
(wtorek)

14:00 Rętwiny Świetlica wiejska 
w Rętwinach

7. 21.03.2018 r.
(środa)

15:00 Wilczewo Świetlica wiejska 
w Wilczewie

8. 22.03.2018 r.
(czwartek)

12:00

15:00

Szczutowo

Dulsk

Świetlica wiejska 
w Szczutowie
Wiejski Dom Kultury 
w Dulsku

9. 23.03.2018 r.
(piątek)

13:00 Bocheniec Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu 
w Radominie

10. 26.03.2018 r.
(poniedziałek)

11:00 Wilczewko Świetlica wiejska
w Wilczewku
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Biznes z unijnym wsparciem

Urząd marszałkowski organizuje spotkania informacyjne 
dotyczące wsparcia ze środków europejskich na założenie 
lub rozwój własnego biznesu. Najbliższe konsultacje odbędą 
się: 1 marca w Rypinie, godz. 10.00-14.00, Urząd Miasta, 
ul. Warszawska 40, sala sesyjna; 6 marca w Aleksandrowie 
Kujawskim, godz. 10.00-14.00, Starostwo Powiatowe, ul. 
Słowackiego 8, sala konferencyjna nr 121. Spotkania są 
kierowane do właścicieli mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, którzy planują rozwój � rmy, zmianę pro� lu prowa-
dzonej działalności lub mają pomysł na nowatorskie, inno-
wacyjne produkty. 

Można robić zdjęcia produktów w sklepach 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje 

na swojej stronie internetowej, że konsument ma pra-

wo porównywać ceny, a zabranianie mu tego można 

uznać za nieuczciwą praktykę rynkową. 

– Sklepy nie mogą zakazywać takich praktyk. Jednym 

z podstawowych praw konsumenta jest możliwość 

swobodnego wyboru oferty, która mu najbardziej od-

powiada pod względem ceny czy właściwości produk-

tu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może 

zrobić na różne sposoby, także poprzez aplikacje czy 

zdjęcia – podkreśla Marek Niechciał, prezes UOKiK.

ZUS listy pisze

ZUS rozpoczął wysyłkę listów do przedsiębiorców. 
W pierwszej kolejności otrzymają informacje płatnicy, 
którzy opłacają składki za siebie i u których zaległości 
mają wpływ na prawo do zasiłku w razie choroby lub ma-
cierzyństwa. W województwie kujawsko-pomorskim takich 
płatników jest 3471, a w oddziale ZUS w Toruniu – 1562 
(Golub Dobrzyń – 47, Rypin – 39, Brodnica – 90, Lipno 
– 64). Od stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania 
i rozliczania składek, dzięki czemu płatnik opłaca składki 
jednym przelewem. Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie na 
koncie, ZUS podzieloną wpłatę rozliczy na najstarszą na-
leżność w ramach danego ubezpieczenia albo funduszu, 
co będzie skutkowało zadłużeniem za bieżące okresy.

Podwyżka emerytury

Z początkiem marca, w związku z waloryza-cją świadczeń emerytalno-rentowych, wzro-śnie ponad 105 tys. emerytur przyznawanych z urzędu. Wszystkie osoby uprawnione do do-datkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok. Emerytury przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone odpo-wiednio do 1000 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pra-cy) i do 750 zł (w przypadku zamiany renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). 

Minimalne wymogi dla noclegowni

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt 
rozporządzenia w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schro-
nisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi i ogrzewalni. Proponowane przepisy obejmują m.in. kilka 
warunków, które muszą spełniać takie obiekty. W schronisku powinna 
być kuchnia do przygotowywania samodzielnych posiłków i pracownia 
komputerowa. Ponadto w placówce, oprócz opiekuna na maksymalnie 
40 osób, powinien być zatrudniony co najmniej jeden pracownik so-
cjalny na nie więcej niż 50 osób, przy ogólnej maksymalnej liczbie 80 
miejsc. Co najmniej jeden opiekun powinien być w schronisku w porze 
nocnej. 

Zespół do walki z propagowaniem faszyzmu

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarzą-
dzenie powołujące Międzyresortowy Zespół 
do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Fa-
szyzmu i innych Ustrojów Totalitarnych oraz 
Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na 
tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Ra-
sowych, Wyznaniowych albo ze względu na 
Bezwyznaniowość. Celem ma być wypracowanie 
propozycji zmian przepisów, by służby i instytucje 
miały lepsze narzędzia do walki z przestępstwami 
polegającymi na publicznym propagowaniu faszy-
zmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoły-
waniu do nienawiści.

Katecheta będzie wychowawcą?

Resort edukacji narodowej opublikował projekt „w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko-
łach”. Z dokumentu wynika, że katecheci będą mogli pełnić także funkcję 
wychowawców. 
– Na potrzebę zmiany przepisu w tym zakresie wielokrotnie wskazywali 
przedstawiciele kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzą-
cych nauczanie religii w szkołach. (...) W obecnych realiach organizacji 
pracy szkół zdarza się bowiem, że nauczyciel religii (uczący także innych 
przedmiotów) jest jedynym nauczycielem, któremu nie powierzono wy-
chowawstwa w szkole, mimo takiej potrzeby i oczekiwania np. ze strony 
rodziców – czytamy w uzasadnieniu. 
Rozporządzenie może wejść w życie w następnym roku szkolnym. 
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Oddłużanie rolników 
PRAWO  Gospodarstwa rolne to jedne z najbardziej zadłużo-
nych „przedsiębiorstw”. Niestety, w wielu przypadkach skala 
długów jest tak przytłaczająca, że nie są w stanie wyjść na pro-
stą. Z pomocą mają przyjść nowe rozwiązania prawne

Na razie ustawa jest na eta-
pie konsultacji, ale warto przyj-
rzeć się jej bliżej. Planowane jest 
wprowadzenie czterech form 
pomocy. Pierwsza to dopłaty do 
oprocentowania kredytów re-
strukturyzacyjnych na spłatę za-
dłużenia. To oznacza oczywiście 
zaciąganie nowych zobowiązań, 
ale wiele osób i instytucji korzy-
sta z tego typu działań. Jest to 

tzw. rolowanie kredytu. 
Drugie rozwiązanie to po-

życzki udzielane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na spłatę zadłużenia. 
Ta forma pomocy może także nie 
satysfakcjonować rolników, bo 
oznacza kolejne pożyczone pie-
niądze. Trzecia opcja to gwarancja 
spłaty kredytów restrukturyza-
cyjnych, udzielona przez KOWR. 

Ostatnia forma to przejęcie za-
dłużenia przez KOWR. 

Pomoc nie będzie jednak 
udzielana za darmo ani za do-
bre słowo. Rolnik będzie musiał 
przedstawić plan restrukturyzacji 
gospodarstwa. Agencje będą mia-
ły zabezpieczenie udzielonych po-
życzek. Będzie nim ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości rolnej. 
To kontrowersyjne rozwiązanie, 
które punktuje samorząd rolni-
czy:

– Ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości rolnej rolnika, bę-
dącej zabezpieczeniem gwarancji, 
wydaje się obciążaniem zbyt da-
leko idącym i niebezpiecznym dla 
dłużnika, który posiadając niejed-
nokrotnie dużą liczbę zobowiązań 
może zostać dodatkowo obcią-
żony na hipotece, co w praktyce 
może przynieść odwrotne skut-
ki od tych, jakie miał w zamyśle 
ustawodawca – czytamy w sta-
nowisku izb rolniczych.

(pw)

Konferencja

Zwierzęta niepełnosprawnym
Hodowla zwierząt zazwyczaj ma na celu pozyskanie z nich mięsa, skóry, podro-
bów. Niektórzy rolnicy utrzymują zwierzaki po to, by pomagały osobom nie-
pełnosprawnym. 12 marca w Bydgoszczy odbędzie się konferencja poświęcona 
terapeutycznemu wykorzystaniu zwierząt. 

Organizatorami spotkania 
są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego i Uniwer-
sytet Technologiczno-Przyrodni-

czy. Pierwszym tematem będzie 
alpakoterapia. Te urocze zwierzę-
ta, hodowane głównie z uwagi na 
sierść, doskonale sprawdzają się 

w kontakcie z niepełnosprawny-
mi dziećmi. Pomagają np. osobom 
cierpiącym na nerwicę i depresję. 
Są łagodne i inteligentne. Ich fu-
tro jest hypoalergiczne. Poza tym 
każdy, kto widział alpakę wie, że 
jest to zwierzę, na którego widok 
nie sposób się nie uśmiechnąć. 
Zwierzaki można spotkać w wielu 
gospodarstwach agroturystycz-
nych. 

Kolejne wystąpienia poświę-
cone będą terapii przy wykorzy-
staniu koni oraz psów. Uczestnicy 
konferencji od konsultanta jednej 
z firm będą mogli otrzymać plan 
żywieniowy dostosowany do rasy, 
wagi i aktywności psa lub kota. 

(pw)
fot. pixabay

Alpaki świetnie radzą sobie w kontakcie z niepełnosprawnymi

Nowinki technologiczne

Prasy wielkiej mocy
Od kilku lat na świecie rośnie zapotrzebowanie na 
słomę. Niektóre gospodarstwa nie mają gdzie prze-
chowywać balotów lub snopków. Z myślą o nich po-
wstała nowa prasa. 

Firma Massey Ferguson pod-
czas tegorocznych targów World 
AG Expo przedstawiła swoją nową 

maszynę - 2370 Ultra High Densi-
ty. Jest ona dedykowana wielkim 
producentom słomy. Snopki mają 

w sobie o 20 proc. więcej słomy 
niż te wychodzące z najbardziej 
efektywnych obecnie pras. Ma-
szyna posiada prasę o nacisku 
750 kiloniutonów. Ma ona nowy 
system pobierania słomy, który 
sprawia, że na polu pozostanie 
25 proc. mniej źdźbeł niż dotych-
czas. 2370 Ultra High Density to 
pierwsza na świecie prasa kate-
gorii 8. 

(pw)

Dezynfekcja zimą
W kraju trwa walka z afrykańskim pomorem świń. 
Jednym z elementów zabezpieczających są maty de-
zynfekcyjne. Problem w tym, że w niskich tempera-
turach ich skuteczność jest słaba.

Bioasekuracja

Środki, których używa się 
do nasączania mat działają przy 
odpowiednio wysokich tempe-
raturach - zazwyczaj powyżej 
10 stopni Celsjusza. Do tej gru-
py należą na przykład formal-
dehydy. Podczas mrozów ko-
niecznością staje się dodanie do 
środka odkażającego glikolu lub 

chlorku sodu. To zabezpiecza go 
przed zamarzaniem. Niektórzy 
zimą zastępują środki dezynfe-
kujące kwasami organicznymi, 
a inni wolą nanosić płyn odka-
żający bezpośrednio na buty, 
opony itd. 

(pw)

Mróz na sam finisz
Plantatorzy rzepaku ozimego z trwogą spoglądają na 
termometry. Dotychczasowa zima była dość łaskawa 
dla upraw, ale ostatnie mrozy mogą doprowadzić do 
wymarzania. 

Uprawy

Nawet dwucyfrowe mrozy 
nie szkodzą rzepakowi, jeśli ten 
spoczywa pod kilkucentymetrową 
powłoką śniegu. Niestety, okry-
wy śnieżnej nie ma prawie wcale, 
a obrazu dopełniają zimne wiatry, 
powodujące wysmalanie. Rośliny 
potrafią hartować się, ale do tego 
potrzeba kilku dni lekkiego mrozu. 
Gdy temperatury spadają w okolice 
-20 stopni, wówczas wymarza nie 
tylko rzepak, ale nawet niektóre 
odmiany pszenicy. Należy pamię-
tać, że podawana w prognozach 

pogody temperatura mierzona jest 
na wysokości 2 metrów nad ziemią. 
Dla roślin liczy się temperatura 
gruntu. 

Miejmy nadzieję, że w tym 
roku będziemy mieli do czynienia 
tylko z przemarzaniem rzepaku, 
a nie jego wymarzaniem. To pierw-
sze oznacza zahamowanie rozwoju 
rośliny, a drugie - jej śmierć. O tym, 
jak uprawy poradziły sobie z zimo-
wą aurą, przekonamy się dopiero 
wiosną.

(pw), zdj. ilustracyjne

Zgłoś swoje 
gospodarstwo
KRUS zaprasza gospodarzy do wzięcia udziału 
w 16. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne.

Zaproszenie

Termin zgłaszania gospo-
darstw do konkursu mija 31 
marca. Potem odwiedzi je komi-
sja, której celem będzie dokona-
nie oceny. Sprawdzi organizację 
obejścia, ład i porządek, stan 
techniczny budynków i maszyn, 
warunki bytowania zwierząt, 
oceni ogólną estetykę i wypo-
sażenie w środki ochrony oso-
bistej. 

W dotychczasowych 15 edy-
cjach konkursu wzięło udział 18 
tys. gospodarstw. Do wygrania 

są atrakcyjne nagrody rzeczo-
we, w ub. r. zwycięzca odebrał 
Ursusa C 380. 

Celem konkursu jest pro-
mocja zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwie rolnym. 
Do zmagań mogą przystąpić za-
równo duże, jak i małe gospo-
darstwa. Etap regionalny musi 
zakończyć się do 25 maja, woje-
wódzki do 15 czerwca, natomiast 
finałowe gospodarstwa będą wi-
zytowane w lipcu. 

(pw)
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Od kilku lat towarzystwa 
ubezpieczeniowe walczą o klienta, 
głównie w obszarze ubezpieczeń 
obowiązkowych. Najatrakcyjniej-
sze więc aktualnie oferty to wła-
śnie te skierowane do nowych 
klientów. Firmy muszą ich przeko-
nać, że zmiana ubezpieczyciela po 

prostu się opłaca – nawet biorąc 
pod uwagę wysokość zniżek, które 
aktualnie im przysługują.

– To prawda. Nowym klientom 
naszej firmy przyznawana jest do-
datkowa 15-proc. zniżka na OC i AC, 
natomiast właściciele wybranych 
marek – KIA oraz Hyundai – otrzy-

mają dodatkowe 10 proc. zniżki na 
AC. Mogą również skorzystać z pa-
kietu „Więcej za mniej”, czyli im 
szerszy zakres ubezpieczenia wy-
biorą, tym korzystniejszą składkę 
uzyskają – mówi Mariusz Gilicki, 
dyrektor biura jednego z towa-
rzystw. Zmiana polisy będzie też 
opłacalna, jeśli należymy do jed-
nej z grup premiowanych w aktu-
alnych ofertach ubezpieczycieli. 
– W aktualnej ofercie przewidzie-
liśmy dodatkowe zniżki dla klien-
tów w wieku 32-69 lat, rolników 
oraz firm z branży agro – dodaje 

Gilicki. 
Jeśli więc wybraliśmy ofertę, 

która po pierwsze zapewnia nam 
kompleksową ochronę, a po dru-
gie jest tańsza od aktualnej, czas 
na wypowiedzenie dotychczaso-
wej polisy. Jak tego dokonać? Po 
pierwsze pamiętajmy o terminach 
wypowiedzenia - aktualną polisę 
musimy wypowiedzieć najpóźniej 
dzień przed jej końcem. Termin 
ten jest szczególnie istotny, gdy 
rezygnację przesyłamy pocztą – 
decydująca jest data dostarczenia 
listu do ubezpieczyciela, a nie data 
stempla pocztowego. 

Jeśli nie dysponujemy goto-
wym wzorem dokumentu wypo-
wiedzenia umowy i samodzielnie 
przygotowujemy pismo, pamiętaj-
my, że będzie ważne jedynie, gdy 
znajdzie się na nim nasz własno-
ręczny podpis (jeśli właścicieli auta 
jest więcej – również ich podpisy). 
Dokument powinien zawierać: 

imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia, numer rejestracyjny pojazdu, 
markę i model samochodu oraz 
numer polisy ubezpieczeniowej. 
Na wypowiedzeniu OC musimy 
dopisać również podstawę prawną 
– czyli na podstawie którego ar-
tykułu ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych składamy doku-
ment: art. 28 – w sytuacji wypo-
wiadania OC całorocznego, art. 
31 – w przypadku wypowiadania 
umowy poprzedniego właściciela 
auta, art. 28a – w przypadku po-
siadania dwóch polis i chęci wypo-
wiedzenia tej, która przedłużyła 
się automatycznie. 

Pamiętajmy, że polisa OC obo-
wiązuje jedynie przez rok – warto 
więc sprawdzać regularnie oferty 
różnych ubezpieczycieli w poszu-
kiwaniu najkorzystniejszych zni-
żek dla danego typu kierowcy oraz 
samochodu.

fot. pixabay/ilustracyjne

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

– O jakie wezwania do za-
płaty chodzi?

– Czytelnicy mogą się spo-
tkać z dwojakiego rodzaju kore-
spondencją. Po pierwsze, mogą 
to być wezwania do zapłaty kie-
rowane przez różnego typu fir-
my windykacyjne lub fundusze 
skupujące długi (np. Fundusz 
Sekurytyzacyjny Trigon, Proku-
ra, Easy Debt itp.). Osoby, które 
otrzymują tego typu korespon-
dencję, często w ogóle na nią 
nie reagują, ponieważ uważają, 
że nie mają nic wspólnego z tak 
dziwnym podmiotem, z którym 
nie miały nigdy kontaktu, a tym 
bardziej nie zawierały żadnych 
umów. Tymczasem fundusze te 
skupują hurtowo długi od innych 

podmiotów, tj. banków czy firm 
pożyczkowych. Brak reakcji na 
taką korespondencję jest dużym 
błędem. Zignorowanie wezwania 
kończy się zwykle otrzymaniem 
dużo groźniejszej przesyłki, czyli 
nakazu zapłaty zobowiązującego 
daną osobę do spłacenia długów. 
Najczęściej będzie to nakaz za-
płaty wydany przez tzw. sąd elek-
troniczny z Lublina (e-sąd).

– Co się stanie, jeżeli zigno-
rujemy także nakaz zapłaty?

– Nakaz ten uprawomocni 
się i następną korespondencją, 
której możemy się spodziewać, 
będzie zajęcie dokonane przez 
komornika. Bez otrzymania ko-
respondencji będziemy mogli się 
również dowiedzieć o tym fakcie, 
kiedy nagle okaże się, że nasze 
środki na rachunku bankowym 
zostały zajęte przez komornika, 
albo komornik zdążył już zająć 
pensję lub emeryturę. 

– Jak się zatem bronić 
przed takimi wezwaniami?

– Sposobów obrony jest tak 

wiele, jak liczne są wezwania, 
które otrzymują Czytelnicy. Naj-
ważniejsze jest to, aby nie lekce-
ważyć takiej korespondencji. Jeśli 
wiemy, że nie spłaciliśmy pożycz-
ki czy kredytu i miało to miejsce 
stosunkowo niedawno, obrona 
będzie z pewnością  trudniejsza. 
Całkiem inaczej będzie w sytu-
acji, kiedy fundusz lub firma win-
dykacyjna próbuje dochodzić od 
nas długu, który już spłaciliśmy 
wiele lat temu, albo długu, który 
się przedawnił. 

– Czym jest przedawnie-
nie?

– Najkrócej mówiąc jest to 
upływ czasu, na który można 
powołać się, gdy ktoś dochodzi 
od nas dawnych długów. Nie-
stety, okresy przedawnienia są 
różnej długości, w zależności 
od rodzaju długu. Co do zasady 
jest to 10 lat, ale w większości 
spraw dotyczących pożyczek lub 
kredytów, czy niespłaconych ra-
chunków, są to tylko 3 lata. Te 
terminy mogą być jednak prze-
rywane i biec na nowo, poprzez 
różne czynności podejmowane 
przez wierzycieli. Jest to za-
gadnienie tak trudne, że do-
czekało się mnóstwa orzeczeń 
Sądu Najwyższego, dlatego bez 
pomocy adwokata, zwykle bar-
dzo trudno jest ustalić czy do 
przedawnienia rzeczywiście do-
szło i podjąć się właściwej obro-
ny. Z mojej praktyki wynika, że 
fundusze handlujące długami 
żerują na niewiedzy ludzi, któ-
rzy często przez  zaniedbania 
płacą długi wcześniej spłacone 
bądź przedawnione. 

– Czy to dotyczy tylko 
niewielkich kwot?

– Nie, orzecznictwo sądowe 
pozwoliło na skuteczną obronę 
nawet takich osób, które miały 
pożyczki na kilkadziesiąt tysięcy 
złotych bezowocnie egzekwowa-
ne przez bank, na podstawie tzw. 
bankowych tytułów egzekucyj-
nych, a następnie kupione przez 
fundusz handlujący długami. Są 
to sprawy niezmiernie skompli-
kowane, ale dzięki powołaniu 
właściwych argumentów, popar-
tych odpowiednimi orzeczeniami, 
udaje się czasem, dzięki instytucji 
przedawnienia, obronić się przed 
pozwem o zapłatę kwoty, której 
ktoś faktycznie nie spłacił. 

– Podsumujmy: co należy 
zrobić, gdy otrzymamy kore-
spondencję wzywającą do za-
płaty długu lub nakaz zapłaty 
z sądu?

– Jeśli dostaniemy tylko we-
zwanie i dotyczy ono niewielkiej 
kwoty, warto odpisać, że nie je-
steśmy zobowiązani do jej zapła-
ty Jeżeli posiadamy potwierdze-
nie zapłaty tej należności, warto 
załączyć kserokopię rachunku 
lub wydruk z rachunku banko-
wego. Z mojej praktyki wynika, 
że firmy handlujące długami do-
chodzą często rzekomo nieza-
płaconych faktur np. za telefon 
czy telewizję satelitarną nawet 
sprzed dziesięciu lat lub z jeszcze 
starszego okresu. Jeśli wezwa-
nie opiewa na wysoką kwotę lub 
otrzymaliśmy już nakaz zapłaty, 
warto niezwłocznie udać się do 
adwokata, ze względu na suro-
we konsekwencje, które mogą 

nas spotkać. W takim wypadku 
konieczny jest pośpiech, szcze-
gólnie jeśli doręczono nam już 
nakaz zapłaty, ponieważ termin 
na odwołanie się od niego wyno-
si zaledwie 14 dni od momentu 
odebrania przesyłki. Jeśli termin 
ten upłynie, zwykle nie da się już 
się nic zrobić.

– A co, jeśli sąd doręczył 
korespondencję na adres pod 
którym już nie mieszkamy, 
albo nigdy nie mieszkaliśmy, 
a o tym, że sprawa przeciwko 
nam się odbyła dowiadujemy 
się, gdy komornik zajmie nam 
pensję lub rachunek bankowy?

– Istnieją również sposoby 
obrony w takiej sytuacji. Praktyka 
sądów jest bardzo różna i czasa-
mi udaje się jeszcze zastosować 
właściwy z nich. Należy jednak 
natychmiast zasięgnąć porady fa-
chowca, na pewno nie później niż 
w ciągu 7 dni od uzyskania wiado-
mości o tym, że komornik podjął 
wobec nas czynności egzekucyjne. 
Po upływie tego terminu wszelkie 
nasze działania będą już bezprzed-
miotowe.

W tym miejscu chciałabym 
również przekazać istotną radę. 
Wszystkich, którzy uważają, że nie-
odebranie korespondencji z sądu 
pomoże uniknąć kłopotów zapew-
niam, że jest wręcz odwrotnie. Sąd 
po dwukrotnym awizowaniu prze-
syłki uznaje ją za doręczoną. 

adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Finanse

Kiedy zmienić ubezpieczyciela?
Z pewnością wielu z nas od lat ubezpiecza samochód w tym samym towarzy-
stwie, a nawet u tego samego agenta. Myślimy, że jako wieloletni klienci dostaje-
my polisę na preferencyjnych warunkach, dlatego nawet nie podejmujemy próby 
porównania ofert dostępnych aktualnie na rynku. A to może nas bardzo drogo 
kosztować.

Kilka pytań o... wezwanie do zapłaty
PRAWO  Z problemem wezwań do zapłaty, kierowanych przez firmy windykacyjne, boryka się wielu Czy-
telników. Otrzymują wezwania dotyczące czasem nieistniejących długów, a czasem kwot nie zapłaconych 
kilka lub kilkanaście lat temu, o których zdążyli już zapomnieć
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Premiery po sąsiedzku
Niedzielę 4 marca warto spędzić z Brodnickim Do-
mem Kultury. W ramach Kina Visa będzie można zo-
baczyć m.in. „Kobiety mafii” i „Nowe oblicze Greya”.

Muzyka

Urodziny Chopina
W sobotę 3 marca w Ośrodku Chopinowskim w Sza-
farni zostanie zorganizowany koncert z okazji 208. 
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. 

Kino

 W sobotę 3 marca o 17.00 w kinie Nawojka planowany jest recital Aleksan-
dry Palczak. Wokalistce będzie towarzyszył zespół w składzie: Arkadiusz Socha, 
Arkadiusz Zalewski i Jarosław Jeżewski.  Podczas koncertu odbędą się licytacje, 
z których dochód w całości zostanie przeznaczony na leczenie Ani. Cegiełki o war-
tości 10 zł do nabycia w sekretariacie MCK oraz w sekretariacie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Lipnie.

 W piątek 9 marca o 18.00, z okazji Dnia Kobiet, w lipnowskim kinie wystąpi 
Mirosław Deredas, nazywany polskim Elvisem Presley`em. Darmowe wejściówki 

do odbioru w sekretariacie MCK.

 Wąbrzeźno

 We wtorek 6 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury zaprezentują się sekcje 
„50+”. Głównym punktem programu będą prezentacje poszczególnych grup. Na 
scenie pojawią się członkinie Klubu Aktywnych Kobiet oraz zespół wokalny „We-
soła ferajna” Klubu Seniora „Echo”. Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z programem kabaretowym wystąpi również grupa seniorów z Kowalewa Pomor-
skiego, działająca w Polskim Związku Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Błędowo” w męskim tańcu „Jezioro Łabędzie” i „Belgijce”. 

 Dzień później o 17.00 w WDK otwarta zostanie wystawa „Kobiety z pasją. 
Moje rękodzieło - moja pasja”. Autorkami ekspozycji są Danuta Nowacka, Dorota 
Majewska i Joanna Chrzanowska. Ich twórczość obejmuje obrazy, ręcznie zdobio-
ne kartki, figurki i wiele innych ciekawych przedmiotów. Wstęp wolny. 

 9 marca o 18.00 w domu kultury będzie można obejrzeć spektakl Teatru 
Afisz pt. „Afket, czyli qui pro quo”, organizowany z okazji Dnia Kobiet. To krótkie, 
dowcipne historie o miłości, opowiedziane w autorskich piosenkach. Bilety do 
nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 w cenie 25 zł/szt., 
natomiast cena biletów grupowych (grupa od 15 osób) wynosi 20 zł/szt. 

 12 marca o 10.00 WDK zaprasza na spektakl dla dzieci pt. „Przygody smer-
fów”. W rolę aktorów wcielili się rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Jarantowicach. Wstęp wolny.

 Zbliżające się święta wielkanocne są okazją do organizacji kolejnych warsz-
tatów rękodzieła dla najmłodszych. Tym razem motywem przewodnim będą ozdo-
by wielkanocne. Zajęcia, skierowane do dzieci od lat 6, zaplanowano na piątek 
16 marca o godz. 17.00. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą 
zapisywać się w Dziale Animacji Kultury WDK do 8 marca. Koszt zajęć 20 zł/os. 

 Golub-Dobrzyñ 

 1 marca o 18.00 w domu kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golubiu-
Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać się 
kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

 Ośrodek Chopinowski zaprasza uczniów szkół muzycznych do udziału w 26. 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jest on 
skierowany do dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Muzyczną rywalizację oceni 
międzynarodowe jury, któremu przewodniczyć będzie prof. Andrzej Jasiński. Na 
laureatów czekają nagrody finansowe i specjalne. Konkurs odbędzie się w dniach 
18-20 maja 2018 r. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 r. Więcej 
na stronie www.szafrania.art.pl.

 W Niedzielę Palmową 25 marca na pl. Jana Pawła II odbędzie się Miejski 
Jarmark Wielkanocny. Organizatorem wydarzenia jest Wąbrzeski Dom Kultury. 
Na rynku będzie można zakupić towary lokalnych i zamiejscowych twórców oraz 
przedsiębiorców. W trakcie jarmarku rozstrzygnięte zostaną konkursy: „Mazurek 
wielkanocny” oraz „Palma wielkanocna”. Dla najmłodszych mieszkańców miasta 
organizator przygotował zabawy i konkursy. Więcej informacji u Doroty Otremby – 

kierownika Działu Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071.

 Rypin

 W czwartek 1 marca o 16.00 w bibliotece zostanie zainaugurowana działalność 
Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem pierwszego spotkania będzie 
powieść Jakuba Żulczyka pt. „Ślepnąc od świateł”. Wstęp wolny. 

 6 marca o 16.00 w książnicy spotkają się członkowie Klubu Filozoficznego. 
Temat dyskusji to: „Uczyć czy nie uczyć? Miejsce filozofii w edukacji”. Wstęp wol-
ny. 

 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas ós-
mej edycji, która odbędzie się 3 marca o 19.00 w hali sportowej w Skrwilnie 
wystąpią: Marcin Daniec i kabaret Jurki. Bilety kosztują 55 zł i są dostępne 
w kasie Urzędu Gminy przy ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc ograniczona. 

 6 kwietnia o 17.00 w książnicy planowane jest spotkanie z Adamem Bielec-
kim, himalaistą i podróżnikiem. Gość biblioteki to lider kilkudziesięciu wypraw 
w różne góry na pięciu kontynentach. Otrzymał wyróżnienie w konkursie Ko-
losy 2000 za dokonanie w wieku siedemnastu lat samotnego i w stylu alpe-
jskim wejścia na Khan Tengri 7010 m. Obecnie uczestniczy w wyprawie na 
szczyt K2. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kultowe kino w Rypinie
FILM  We wtorek 13 marca książnica zorganizuje kolejne spo-
tkanie Klubu Filmowego. Tym razem będzie można obejrzeć 
„Buntownika z wyboru” z Mattem Damonem i Robinem Wil-
liamsem

Maraton rozpocznie się 
o 10.30 od filmu „Fernando” 
o przygodach przyjacielskiego 
byczka. O 12.30 na ekranie pojawi 
się „Cudowny chłopak” w reżyse-
rii Stephena Chbosky’ego. To opo-
wieść o Auggiem, który od uro-
dzenia ma zdeformowaną twarz. 
O 15.00 ruszy maraton oscarowy, 
co oznacza, że będzie można zo-

baczyć dwa filmy: „Twój Vincent” 
i „Kształt wody” w ramach jedne-
go biletu. O 18.45 przyjdzie pora 
na „Kobiety mafii”, a o 21.15 – na 
„Nowe oblicze Greya”. 

Bilety 2D: 16 zł normalny, 14 zł 
ulgowy (szkolny, studencki, senio-
ra, rodzinny); 3D: 18 zł normalny, 
16 zł ulgowy; maraton oscarowy: 
25 zł normalny, 12,50 zł dla posia-

daczy kart Visa. Zakupu biletów 
ulgowych można dokonać jedy-
nie w kasie kina, w dniu seansu. 
Telefoniczna rezerwacja: (22) 357 
78 00, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 10.00-15.00.

Wszystkie zarezerwowane 
bilety należy odebrać w kasie 
kina najpóźniej pół godziny przed 
seansem. Kasa czynna w dniu 
seansów od godz. 10.00. Przed-
sprzedaż: kino.visa.pl/trasa_kina/
szczegoly/226. 

Przypominamy, że dzień 
wcześniej – w sobotę 3 marca - 
Kino Visa zawita do Wąbrzeskiego 
Domu Kultury. 

(ToB)

Specjalnie z tej okazji kom-
pozycje wybitnego muzyka zo-
staną odświeżone i zabrzmią 
w nowych aranżacjach – na 

klarnet i fortepian. W Szafarni 
wystąpią profesorowie Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w Gdańsku: Andrzej Woj-

ciechowski i Bogdan Kułakowski. 
Początek o 17.00. 

Koncert będzie połączony ze 
spotkaniem z historykiem Pio-
trem Wittem, autorem książki 
„Przedpiekle sławy. Rzecz o Cho-
pinie”. Publikacja zawiera nowe, 
potwierdzone fakty z życia Fry-
deryka Chopina. 

Bilety w cenie 15/20 zł moż-
na rezerwować telefonicznie (56 
682 79 30) lub za pomocą elek-
tronicznego systemu rezerwacji. 
Na koncert można dojechać np. 
Chopin Busem, który wyruszy 
o 16.20 spod Starostwa Powiato-
wego w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 
1000-lecia). Przejazd jest darmo-
wy. Powrót około pół godziny po 
koncercie. Szczegóły na stronie: 
www.szafarnia.art.pl. 

(ToB)
fot. szafarnia.art.pl

Klub Filmowy to jeden ze 
sposobów na urozmaicenie oferty 
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej w Rypinie. 
– Staramy się 

organizować róż-
norodne wydarze-
nia kulturalne dla 
mieszkańców w każ-
dym wieku – mówi 
Marek Taczyński, 
dyrektor biblioteki. 
– Stąd akcje typu: 
„Warsztaty Animacji 
Filmowej”, „Odjaz-
dowy Bibliotekarz”, 
„O sporcie w bi-
bliotece”, „Rypiński 
Album Poetycki”, 
„Pokaz mody ekolo-
gicznej”, „Narodowe 
Czytanie”, konkursy 
recytatorskie, pro-
zatorskie, spotkania 
autorskie, działal-
ność aktywu biblio-
tecznego i klubów 

tematycznych: książki, filozoficz-
nego, filmowego itp. Podążamy 
z duchem czasu, prowadzimy Ry-

pińską Bibliotekę Cyfrową, mamy 
elektroniczny katalog dostępny 
online, wypożyczamy również 
audiobooki i czytniki e-booków, 
udostępniamy tablety. To wszyst-
ko sprawia, że mieszkańcy wiedzą 
o istnieniu biblioteki.

We wtorek 13 marca o 16.00 
będzie można obejrzeć film „Bun-
townik z wyboru” w reżyserii Gusa 
van Santa. Obraz pochodzi z 1997 
roku. Opowiada o losach zbunto-
wanego chłopaka (Matt Damon), 
który okazuje się matematycz-
nym geniuszem. Po wielu proble-
mach z prawem, bohater spoty-
ka na swojej drodze psychologa 
(Robin Williams), który spróbuje 
odmienić jego życie. Film otrzy-
mał dwa Oscary, a Matt Damon 
i Ben Affleck do dziś pozostają 
najmłodszymi triumfatorami tej 
prestiżowej statuetki w katego-
rii: „Najlepszy scenariusz”. Wstęp 
wolny. 

(ToB)
fot. MPBP
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20:35 Ojciec Mateusz

05:45 Elif odc. 193 - serial 
06:40 Komisariat odc. 4 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 3
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Komisarz Alex odc. 65 - serial 
10:10 Klan odc. 3272
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 27 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Pakujemy odc. 7
12:50 Historia Chopina. Opowiada 
 Ian Gillan, wokalista Deep Purple 
 - fi lm  
13:15 Program rozrywkowy 
13:55 Elif odc. 194 - serial 
14:55 Korona królów odc. 36 - serial 
15:30 Alarm! odc. 3
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3273 
18:25 Korona królów odc. 37 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 4
20:35 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera 
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas
 odc. 63
23:00 Kochankowie z lasu - fi lm  
23:55 Historia Chopina. Opowiada 
 Ian Gillan, wokalista Deep Purple
 - fi lm  
00:20 Naszaarmia.pl

05:15 Ukryta prawda odc. 163 - serial 

06:20 Szpital odc. 264 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 197 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 539 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska

 odc. 438 - serial 

14:55 Szpital odc. 265 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 5 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

20:00 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

22:15 Lucyfer odc. 1 - fi lm  

23:15 American Horror Story: Asylum

 odc. 1 s. 2 - serial 

00:25 Sprawa O.J. Simpsona: 

 Taśmy prawdy - fi lm

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 5 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 15 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 1 - serial 

08:00 Dom nie do poznania odc. 80 

09:00 Nie igraj z aniołem odc. 28 

10:00 Nie igraj z aniołem odc. 29 

11:00 Drużyna A odc. 5 s. 3 - serial 

12:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 362 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 71 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 167

15:00 Detektywi w akcji odc. 72 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 30 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 31 

18:00 Drużyna A odc. 6 s. 3 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 363 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny

 odc. 155 - serial 

21:05 Igrzyska na kacu - komedia 

22:55 1944 - dramat

06:00 To moje życie! odc. 237 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 4 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze
 odc. 14 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 20 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 22 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 23 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
20:00 Poznaj moich Spartan - komedia 
21:25 Statek miłości - komedia 
23:20 Pociąg do Hollywood - komedia 
01:20 Dyżur odc. 13

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy  

08:50 Informacje kulturalne 

09:20 Tatarak  - dramat 

11:00 Czarne chmury odc. 7 - serial 

12:05 Czarne chmury odc. 8 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Kontrakt - fi lm  

15:30 Informacje kulturalne 

15:45 Chuligan literacki  

16:25 Ryś  - dramat 

18:00 Cztery życia Lidii Lwow - fi lm  

19:20 Druciane oprawki - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Generał Nil  - fi lm  

22:10 Scena klasyczna odc. 15

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 88

23:15 Plemienne tajemnice - fi lm  

01:25 Biohazard - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 488
06:55 Klamra - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 28
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 13 - serial 
09:15 Biała wizytówka odc. 6 - serial 
10:30 Nowe Ateny  
11:20 Flesz historii 
11:40 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe 
11:55 - fi lm  - fi lm  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 50 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 51 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej  
 - serial 
15:15 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 3 - serial 
16:20 - fi lm  - fi lm  
17:10 Taśmy bezpieki odc. 40 
17:45 Chłopi odc. 1, - fi lm  
18:50 Sensacje XX wieku odc. 53 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 54 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 3 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 4 - serial 
22:35 Spór o historię odc. 168 
23:15 Muzy i kochanki odc. 2, - fi lm  
00:00 Nie dla wszystkich nastał pokój 
 odc. 2

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 Śladami historii  - serial 
09:30 Żołnierze wyklęci odc. 1 - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 1 - fi lm  
14:20 Św. Józef 
 - patron na trzecie tysiąclecie 
14:40 Żołnierz Niezłomny Kościoła 
 - fi lm  
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 20 lat dla świata  
16:50 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
16:55 40 dni z Duchem Świętym 
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego 
 w Sanktuarium św. Józefa 
 w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 27 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Spotkanie z Wyklętym: 
 por. Szacoń i kibice 
22:25 Święty na każdy dzień 
22:30 Tata - katolik nie jest mięczakiem 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

06:00 Na dobre i na złe odc. 697 
 - serial 
06:55 Podróże z historią odc. 54 
07:25 Na sygnale odc. 3 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:10 Pogoda - fl esz odc. 1279 
11:20 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
11:25 Rodzinka.pl odc. 32 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1813 - serial 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 85 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial 
15:35 Na dobre i na złe 
 odc. 697 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 60 - serial 
18:00 Panorama odc. 2936 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 33 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 4 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1813 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
20:35 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
20:45 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
21:30 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
21:45 The Good Doctor odc. 12 - serial 
22:40 Johnny English  - serial 
00:15 Za marzenia odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2197

10:55 Ukryta prawda odc. 863 

12:00 Szkoła odc. 515 - serial 

13:00 19+ odc. 216 - serial 

13:30 Szpital odc. 752 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 516 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 516 - serial 

16:30 19+ odc. 217 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 864 - serial 

18:00 Szpital odc. 753 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5236

20:10 Doradca smaku odc. 1 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2638 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 124, 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17 

22:30 Kiler - komedia 

00:50 Włoska robota - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 630 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 
350 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 352 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
 odc. 135 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 718 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 243 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 755 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2642 - serial 
14:50 Dlaczego ja? odc. 801 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3583
16:30 Na ratunek 112 odc. 184 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 174 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2643 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 499 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 107 
21:10 Przyjaciółki odc. 123 - serial 
22:10 Obsesja - thriller 

08:15 Zaklinaczka duchów 06:00 Jeźdźcy smoka: 
Na końcu świat.

11:00 Kobra - oddział 
specjalny

15:45 Chuligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

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

Nieśmiały i zagubiony 30-letni taksówkarz Jurek 
K. uważa się za pechowca i nieudacznika. Zdarza 
się jednak coś, co zmienia jego życie. Niezwykłe 
podobieństwo do płatnego zabójcy o pseudonimie 
Kiler sprawia, że Jurek zostaje aresztowany. 

Robiący karierę doradca fi nansowy Derek Charles 
przeprowadza się wraz z żoną Sharon i z synem do 
domu w Los Angeles. Ich szczęście nie ma granic. 
Wszystko się zmienia, gdy w fi rmie Dereka pojawia 
się Lisa, która ma zastąpić jego asystentkę.

„Obsesja”
(2009r.) Polsat 22:10

„Kiler”
(1997r.) TVN 22:30



Piątek, 2 marca 2018

10:15 Klan

05:45 Elif odc. 194 - serial 
06:40 Komisariat odc. 5 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 4
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? muzyczny 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
10:15 Klan odc. 3273 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:10 Doktor Quinn odc. 28 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Czy bobry uratują Las Vegas? 
 - fi lm  
13:55 Elif odc. 195 - serial 
14:55 Korona królów odc. 37 - serial 
15:30 Alarm! odc. 4
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Leśniczówka odc. 1 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 2 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 5
20:30 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23,
21:30 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham Lekkoatletyka 
23:05 Kalejdoskop  - dramat 
00:50 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 51

05:15 Ukryta prawda odc. 164 - serial 

06:20 Szpital odc. 265 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 198 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 5 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 439 - serial 

14:55 Szpital odc. 266 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 5 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

20:00 High School Musical - komedia 

22:10 Babskie wakacje - komedia 

23:55 Paranormal Activity IV - horror 

01:45 Wybrana odc. 5 - serial 

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 6 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 9 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 16 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 81 
09:00 Nie igraj z aniołem odc. 30 
10:00 Nie igraj z aniołem odc. 31 
11:00 Drużyna A odc. 6 s. 3 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial 
13:00 Galileo odc. 662
14:00 Galileo odc. 663
15:00 Detektywi w akcji odc. 73 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 32 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 33 
18:00 Drużyna A odc. 7 s. 3 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
20:05 Pokój 112 - Policjantki i policjanci 
 - fi lm  
21:50 Mecenas Lena Barska 
 odc. 9 - serial 
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 152 - serial 
23:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153 - serial 
00:55 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny. Wszystko 
 się może zdarzyć - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 238 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 5 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 15 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 21 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 23 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 - serial 
20:00 Człowiek w ogniu - thriller 
22:55 Uciec, ale dokąd? - fi lm  
00:50 Statek miłości - komedia

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Antyfonie odc. 5,  

08:45 Informacje kulturalne 

09:15 Ryś  - dramat 

10:45 Którędy po sztukę odc. 37 

11:00 Czarne chmury odc. 9 - serial 

12:05 Czarne chmury odc. 10 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:25 Gala fi nałowa II Mazurskiego 

 Festiwalu Operowego Belcanto 

14:20 Informacje kulturalne 

14:40 Za ścianą  - dramat 

15:50 Szczęśliwy człowiek  - dramat 

17:25 Wanda Czełkowska 

18:05 Jaskinia zapomnianych snów 

 - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 82

20:05 Dzieciństwo wodza  - dramat 

22:10 Tygodnik kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 89

23:15 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli 

00:15 Generał Nil  - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 489
07:00 WiN. Wolność i Niezawisłość. 
 Ostatnia nadzieja - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 29
08:30 Duchy, zamki, upiory odc. 1
09:15 Przeprowadzki odc. 4 - serial 
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 11 - serial 
10:45 Podróże z historią odc. 28 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 40 
11:55 Konwój - fi lm  
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 53 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 54 
14:30 Encyklopedia II wojny światowej  
 - serial 
15:10 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 1 - fi lm  
16:20 A potem nazwali go bandytą - fi lm  
17:25 Goniec historyczny IPN  
17:45 Chłopi odc. 2 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 68 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 69 
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV 
20:30 Cicha wojna odc. 2, - fi lm  
21:35 Przeprowadzki odc. 5 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 86
23:20 Tygodnik. Historia tytułu - fi lm  
00:25 Ośmiornica odc. 75 s. 10 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 27 - serial 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Konzentrationslager Flossenburg 
 - fi lm  
11:00 Pawłokoma - obrona ludności 
 polskiej przed bandami UPA - fi lm  
11:25 Głos Polski 
11:35 Aktywna zima odc. 4
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Listy do Eleny - fi lm  
14:05 Effetha - okno na świat - fi lm  
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 16 - serial 
17:00 Pawłokoma - obrona ludności 
 polskiej przed bandami UPA 
 odc. 2
17:25 Święty na każdy dzień 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 3 - serial 
23:20 Wypaczone sumienia

05:35 Koło fortuny 
06:10 Za marzenia odc. 1 - serial 
07:00 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 1 - serial 
07:25 Na sygnale odc. 4 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pogoda - fl esz odc. 1280 
11:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
11:25 Rodzinka.pl odc. 33 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
12:20 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 86 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 O mnie się nie martw 
 odc. 91 s. 7 - serial 
15:35 Za marzenia odc. 1 - serial 
16:30 Koło fortuny Rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 61 - serial 
18:00 Panorama odc. 2937 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 34 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 5 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1814 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 1 - serial 
23:45 Johnny English  - serial 
01:20 Rani odc. 6 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2198

10:55 Ukryta prawda odc. 864 - serial 

12:00 Szkoła odc. 516 - serial 

13:00 19+ odc. 217 - serial 

13:30 Szpital odc. 753 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 517 - serial 

16:30 19+ odc. 218 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 865 - serial 

18:00 Szpital odc. 754 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5237

20:00 Planeta singli - komedia 

22:50 Dracula: Historia nieznana 

 - horror 

00:45 Pożar w Burdelu 

 przedstawia „Fabrykę patriotów”

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 631 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 353 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 354 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 136 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 719 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 244 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 756 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2643 - serial 
14:50 Dlaczego ja? odc. 802 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3584
16:30 Na ratunek 112 odc. 185 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 175 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2644 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 50 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. 
 Taniec z gwiazdami odc. 74
22:25 The Story of My Life 
 - Historia naszego życia odc. 1
23:40 Łzy słońca - dramat 
02:15 Tropiciel - fi lm

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Czarne chmury 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Nauczycielka Ania szuka mężczyzny marzeń na 
portalach randkowych. Przez przypadek spotyka 
showmana Tomka, który prowadzi kontrowersyjny 
program telewizyjny. Zachwycony niepoprawnym 
romantyzmem Ani Tomek wpada na pomysł, aby 
Ania została bohaterką jego show

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 
jednostki Navy SEALs dostają proste z pozoru 
zadanie. Mają ewakuować z ogarniętej wojną 
domową Nigerii lekarkę pracującą w misji 
humanitarnej.

„Łzy słońca”
(203r.) Polsat 23:40

„Planeta singli”
(2016r.) TVN 20:00
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6:15 Klan

05:50 Klan odc. 3270 
06:15 Klan odc. 3271 
06:50 Sprawa dla reportera 
07:50 Rok w ogrodzie 
08:10 Rok w ogrodzie extra 
08:35 Jaka to melodia? 
09:10 Studio Raban odc. 19
09:30 Rodzinny ekspres odc. 22
09:55 Zakochaj się w Polsce odc. 61
10:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 11 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 1 - serial 
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 173
14:05 Blondynka odc. 75 - serial 
14:50 Przepis na sobotę Magazyn 
15:00 Ojciec Mateusz odc. 239 - serial 
15:55 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 131 - serial 
21:25 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - krajowe eliminacje - Polska 
22:30 63. Konkurs Piosenki Eurowizji 
 - krajowe eliminacje - Polska 
23:15 Thelma i Louise  - dramat 
01:30 Pianista - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 165 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 12 s. 11 - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 3 - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 3 - serial 

11:30 Kryminalni odc. 2 s. 3 - serial 

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

13:40 Kryminalni odc. 4 s. 3 - serial 

14:50 High School Musical - komedia 

16:55 Złote dziecko - komedia 

19:00 Córka prezydenta - komedia 

21:20 Trzej muszkieterowie - fi lm  

23:35 Mroczna dzielnica - fi lm  

01:45 Moc magii odc. 61

06:00 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 7 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 10 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 17 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 16 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial 
08:55 Garfi eld Show Serial dla dzieci 
09:20 Tom i Jerry: Szybcy i Kudłaci 
 - fi lm 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial 
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial 
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial 
13:45 STOP Drogówka odc. 168
14:50 Irlandzkie szczęście - fi lm 
16:40 Nowe imperium - dramat 
19:00 Galileo odc. 664
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 363 - serial 
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 154 - serial 
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 155 - serial 
00:05 Telefon - thriller 

06:00 Skorpion odc. 17 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 48 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 10 - serial 

08:45 Tajemnice medyczne 

 odc. 11 - serial 

09:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

10:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 29 - serial 

11:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 30 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31 - serial 

13:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial 

14:25 Najśmieszniejsi odc. 1

15:35 Kabaretobranie 2017, czyli 

 IX Zielonogórska Noc 

 Kabaretowa odc. 4

16:30 Ace Ventura: psi detektyw 

 - serial 

18:15 Małolaty u taty - komedia 

20:00 Rambo III - fi lm  

22:05 Maczeta zabija - fi lm  

00:10 Poznaj moich Spartan - komedia

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 1 - serial 

09:05 Wesoła noc 

 smutnego biznesmena 

09:50 Piwnica Wandy Warskiej 

10:45 Białoruski klimat odc. 8

11:20 Odyseja fi lmowa odc. 1 - serial 

12:35 Zaklęte rewiry - dramat 

14:25 Leśmian - fi lm  

15:55 Anna Augustynowicz. 

 Wyłuskać człowieka 

 z obrazu świata - fi lm  

16:35 Pustka - dramat 

18:15 Dranie w kinie Magazyn 

18:55 United Kingdom of Pop 

 odc. 1 - fi lm  

20:00 American Hustle - dramat 

22:25 Tony Bennett & Lady Gaga. 

 Cheek To Cheek Live! 

23:30 Mały Quinquin odc. 1 - serial 

00:35 Mały Quinquin odc. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 490

07:00 Saga prastarej puszczy 

 odc. 9 - serial 

08:05 Dziedzictwo regionów odc. 1

08:30 Duchy, zamki, upiory odc. 2

09:05 Żegnaj, Rockefeller odc. 1 - serial

09:40 Żegnaj, Rockefeller odc. 2 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 153

10:45 Wszystkie kolory świata 

 odc. 4 - serial 

11:50 Opowieść o Indiach odc. 3- fi lm  

12:55 Ziemia, planeta roślin odc. 2- fi lm  

14:00 Szerokie tory odc. 80

14:35 Wielka gra 

15:40 Spór o historię odc. 168 

16:25 Rówieśnicy Niepodległości - fi lm  

17:15 Urok życia - Mieczysław Święcicki 

17:45 Ile jest życia odc. 5 - serial 

18:50 Tajemnice III Rzeszy 

 odc. 3 - serial 

19:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 1 

20:35 Ekstradycja odc. 3 s. 2 - serial 

21:40 Akcja „Pensjonat” Reportaż 

22:30 Cała prawda o Grekach 

 odc. 2 - fi lm  

23:40 Aksamitni terroryści - fi lm  

01:20 Hubal - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium św. Anny w Auray 
 - fi lm  
09:50 Spacer po misji w Gahunga 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia  
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 2 - serial
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Głos serca odc. 3 - serial 
15:20 20 lat dla świata  
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 9 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego  
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”  
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Święta Barbara - dramat 
23:50 Lusaka Bauleni

05:15 Koło fortuny 
06:15 Na sygnale odc. 179 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1811 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1812 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
10:35 Pogoda - fl esz odc. 1281 
10:45 M jak miłość odc. 1354 - serial 
11:40 M jak miłość odc. 1355 - serial 
12:30 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 
 - spot odc. 13
12:35 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham 
 odc. 438, Lekkoatletyka
12:40 Halowe Mistrzostwa Świata 
 w Birmingham 
 odc. 438, Lekkoatletyka 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny 
15:15 Program rozrywkowy 
16:20 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy 
18:40 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 8
19:55 Kocham Cię, Polsko! 
 - rozgrzewka odc. 13
20:05 Kocham Cię, Polsko! odc. 126
21:35 Zgadnij, kim jestem  - serial 
23:25 The Good Doctor odc. 12 - serial 
00:15 Uczeń czarnoksiężnika - fi lm

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1055

11:00 Na Wspólnej odc. 2635 - serial 

11:25 Na Wspólnej odc. 2636 - serial 

11:50 Na Wspólnej odc. 2637 - serial 

12:15 Na Wspólnej odc. 2638 - serial 

12:50 Domowe rewolucje odc. 8 s. 2 

13:50 Agent - gwiazdy odc. 2 s. 3 

14:50 Ugotowani odc. 1 s. 13 

15:50 Przepis na sukces odc. 1

16:25 Dziewczyny z wypiekami odc. 1

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 17 

18:00 36,6 °C odc. 2 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5238

20:00 Hipnoza odc. 1

21:05 Kac Vegas w Bangkoku 

 - komedia 

23:15 Planeta singli - komedia 

02:05 Życie bez wstydu odc. 12 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 25

08:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 50 - serial 

08:40 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 51 - serial 

09:10 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 52 - serial 

09:35 Shrek ma wielkie oczy - fi lm 

10:05 Makaronowy zawrót głowy odc. 3

10:15 Ewa gotuje odc. 323

10:50 Makaronowy zawrót głowy 

 odc. 4

11:15 12 mężczyzn z kalendarza 

 - komedia 

13:15 Taxi IV  - serial 

15:05 Strzał w 10 - urodziny 

 Kabaretu Młodych Panów 

17:45 SuperPies odc. 1

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 140 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

20:05 Shrek - fi lm 

22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 78

00:05 Spider-Man - fi lm

09:30 Gotowe na wszystko 13:45 STOP Drogówka 09:35 Lombard. Zycie pod 
zastaw 8:00 Duma i uprzedzenie 10:10 Okrasa łamie 

przepisy

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

Minęły dwa lata od niezapomnianego wieczoru 
kawalerskiego Douga. Mężczyzna z przyjaciółmi 
udaje się do Tajlandii, gdzie ma się odbyć wesele 
Stu. Po doświadczeniach z Las Vegas przyszły pan 
młody nie chce urządzać wieczoru kawalerskiego. 

Przeddzień najważniejszych w roku rozgrywek 
futbolowych delfi n butlonosy o imieniu Snowfl ake, 
ofi cjalna maskotka drużyny Miami Dolphins, 
zostaje porwany. Bez niego drużyna nie zagra. 
Wkrótce po zniknięciu delfi na przepada bez wieści 
najważniejszy gracz drużyny, Dan Marino.

„Ace Ventura: psi detektyw”
(1994r.) TV Puls 16:30

„Kac Vegas w Bangkoku”
(2011r.) TVN 21:05
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18:40 Jaka to melodia?

05:35 Klan odc. 3273 
06:05 Naszaarmia.pl 
06:30 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
09:10 Ziarno odc. 651
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial 
10:10 W sercu oceanu odc. 1 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 1 - serial 
11:25 Leśniczówka odc. 2 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 3 - serial 
14:05 Sonda II odc. 76
14:50 Przepis tygodnia 
14:55 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
15:30 Puchar Świata w Lahti 
 Skoki narciarskie
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Blondynka odc. 76 - serial 
21:20 Dziennik Bridget Jones 
 - komedia 
23:05 Wszystko dla pań odc. 1 
 - serial 
00:05 Ona - dramat 

06:00 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 11 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 1 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 17 - serial 

08:30 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 

08:55 Garfi eld Show Serial dla dzieci 

09:05 Irlandzkie szczęście - fi lm 

11:00 Galileo odc. 663

12:00 Galileo odc. 664

13:00 Bitwa na bombki - komedia 

14:55 Twoje, moje i nasze - komedia 

16:45 Szczęśliwy dzień - komedia 

19:00 Galileo odc. 665

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny. 

 Wszystko się może zdarzyć - fi lm  

22:05 Życie, którego nie było - thriller 

00:05 Krokodyl zabójca - horror 

05:55 Skorpion odc. 18 s. 2 - serial 

06:45 Allo, Allo odc. 24 s. 5 - serial 

07:15 Allo, Allo odc. 25 s. 5 - serial 

07:50 Allo, Allo odc. 26 s. 5 - serial 

08:20 Allo, Allo odc. 1 s. 8 - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 2 s. 8 - serial 

09:40 Najśmieszniejsi odc. 1

10:40 Przygody Merlina odc. 4 s. 2 - fi lm  

11:40 Ace Ventura: psi detektyw - serial 

13:25 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fi lm 

14:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm odc. 14 s. 2, - fi lm 

15:55 Strażnicy skarbu - fi lm  

17:50 Robin Hood: faceci w rajtuzach 

 - komedia 

20:00 Bękarty wojny - fi lm  

23:10 Morze Czarne - thriller 

01:25 Wikingowie odc. 10 s. 2 - serial

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 2 - serial 

09:05 Prokofi ew - dziennik sowiecki 

 1927 - fi lm  

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 226,  

10:45 Czy jest tu panna na wydaniu? 

 - komedia 

12:05 Stracona noc - dramat 

12:55 Chuligan literacki  

13:30 Nienasyceni odc. 32  

14:05 Faworyta Opera 

16:50 Rzecz Polska odc. 1,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 515

18:15 Ostatnia akcja  - serial 

20:00 Milion dolarów - komediodramat 

21:55 Scena alternatywna odc. 46

22:25 Trzeci punkt widzenia odc. 226,  

23:05 The Dog: pieskie popołudnie 

 Johna Wojtowicza - fi lm  

01:00 Ella Fitzgerald

06:50 Był taki dzień odc. 491

06:55 - fi lm - fi lm  

08:05 Cyryl i Metody. Apostołowie 

 Słowian odc. 1 - serial 

09:05 Skarb sekretarza odc. 6 - serial 

09:35 Skarb sekretarza odc. 7 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 154

10:40 Dzikie Chiny odc. 1 - serial 

11:40 Rosja. Podróże z Jonathanem 

 Dimblebym odc. 1 - fi lm  

12:55 Egipt odc. 6 - serial 

13:55 Szerokie tory odc. 92 

14:30 Złota maska - melodramat 

16:15 Wielka gra 

17:10 Ex libris 

17:40 Ile jest życia odc. 6 - serial 

18:45 Cicha wojna odc. 2 - fi lm  

19:55 Bez końca - dramat 

21:50 Wielki test z historii. 

 Chrzest Polski 

23:30 Kanalia - fi lm  

01:00 Cała prawda o Grekach 

 odc. 2 - fi lm 

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia  
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego  
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 „Edek” - idol na dziś - fi lm  
10:00 80. lat Prawd spod znaku Rodła 
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Księga Ruth. Podróż wiary - fi lm  
15:40 Święty na każdy dzień 
15:45 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Gorzkie żale. 
 Nabożeństwo pasyjne odc. 3 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja  
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 16 - serial 
22:25 Grunt to droga 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
23:30 Gryf Pomorski 
 - droga do wolności

05:50 Na sygnale odc. 180 - serial 

06:20 Barwy szczęścia odc. 1813 

 - serial 

06:50 Barwy szczęścia odc. 1814 

 - serial 

07:25 Barwy szczęścia odc. 1815 

 - serial 

10:35 Dolomity - alpejski klejnot - fi lm  

11:40 Makłowicz w podróży odc. 75

12:20 Kocham Cię, Polsko! odc. 126

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 33

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 33

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 33

16:35 Na sygnale odc. 180 - serial 

17:10 Na dobre i na złe odc. 697 

 - serial 

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Za marzenia odc. 1 - serial 

19:30 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 

20:05 Uczeń czarnoksiężnika - fi lm 

22:00 Projektantka - komediodramat 

00:10 Król życia - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1056

11:00 Efekt domina odc. 1 s. 5,  

11:35 Co za tydzień odc. 840

12:15 Diagnoza odc. 2 s. 2 - serial 

13:15 MasterChef - 

 najlepsi z najlepszych 

14:50 Hipnoza odc. 1

15:55 Merida Waleczna - fi lm 

18:00 Ugotowani odc. 2 s. 13 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5239

20:00 MasterChef Junior odc. 1 s. 3

21:35 Iron Man II - fi lm  

00:05 Kac Vegas w Bangkoku 

 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 26

08:15 Shrek ma wielkie oczy - fi lm 

09:00 I kto to mówi? - komedia 

11:10 Spider-Man - fi lm  

13:45 Shrek - fi lm 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 78

17:50 Nasz nowy dom odc. 107 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 262,  

20:00 W rytmie serca odc. 14 - serial 

21:00 W rytmie serca odc. 15 - serial 

22:05 Kabaret na żywo odc. 31

00:20 Taxi IV - serial 

05:45 Ukryta prawda odc. 166 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 3 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 3 - serial 

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 3 - serial 

11:55 Kryminalni odc. 5 s. 3 - serial 

13:00 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

14:10 Trzej muszkieterowie - fi lm  

16:25 Walentynki Komedia 

19:00 Lucyfer odc. 1 - fi lm  

20:00 Sherlock Holmes - fi lm  

22:45 Wierny ogrodnik - thriller 

01:30 Moc magii odc. 62

11:55 Kryminalni 19:00 Galileo

06:45 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:05 Skarb sekretarza

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

Sadystyczny pułkownik SS Hans Landa morduje 
ostatnią ukrywającą się w okolicy rodzinę Żydów. 
W tym samym czasie w USA porucznik Aldo Raine 
otrzymuje rozkaz sformowania specjalnej jednostki 
do walki z hitlerowcami.

Merida, rudowłosa szkocka księżniczka, jest 
utalentowaną łuczniczką. Córka króla Fergusa 
i królowej Elinor wyróżnia się także uporem i 
niezależnością. Buntując się przeciwko nakazowi 
zamążpójścia, ucieka z zamku i szuka pomocy u 
niebezpiecznej Wiedźmy. 

„Merida Waleczna”
(2012r.) TVN 15:55

„Bękarty wojny”
(2009r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:45 Elif odc. 195 - serial 
06:45 Komisariat odc. 6 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 5
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:35 Leśniczówka odc. 1 - serial 
10:05 Leśniczówka odc. 2 - serial 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 41 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:45 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 196 - serial 
14:50 Okrasa łamie przepisy odc. 173
15:15 Alarm! odc. 5
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3274 
18:25 Korona królów odc. 38 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 6
20:35 Boulevard Voltaire 
22:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 1 - serial 
23:10 Sprzedawcy śmierci - fi lm  
00:55 Dziennik Bridget Jones - komedia

05:15 Ukryta prawda odc. 167 - serial 

06:20 Szpital odc. 266 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 199 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 5 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 6 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 440 - serial 

14:55 Szpital odc. 267 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 4 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - fi lm  

17:55 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

20:00 Sprawa honoru - fi lm  

22:35 Paranormal Activity: 

 Naznaczeni - horror 

00:25 Moc magii odc. 63

06:00 Detektywi w akcji odc. 6 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 7 s. 3 - serial 
09:00 Sekrety sąsiadów odc. 41 - serial 
09:30 Sekrety sąsiadów odc. 42 - serial 
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 8 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 1 s. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 74 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 168
15:00 Detektywi w akcji odc. 75 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 34 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 35 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 364 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 664
23:00 Galileo odc. 665
00:00 Komando Foki atakuje - fi lm

06:00 To moje życie! odc. 239 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 6 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 16 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek
 odc. 24 s. 2 - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 25 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 Odrzut - fi lm  
21:55 Rambo III - fi lm  
00:00 Maczeta zabija - fi lm 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Nienasyceni odc. 32 

08:50 Rzecz Polska odc. 1 

09:15 Szczęśliwy człowiek  - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 1 - serial 

12:10 Jan Serce odc. 2 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy 

13:30 Złote runo Komedia 

15:05 Awatar, czyli zamiana dusz - fi lm 

16:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 515

17:10 Cała zima bez ognia - dramat 

18:50 Ikony muzyki - Queen 

 odc. 5 - serial 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Młody Muzyk Roku 2018 

22:40 Córka - fi lm  

23:15 Rzecz Polska odc. 1,  

23:30 Którędy po sztukę odc. 11  

23:35 Ścieżki tekstu - fi lm  

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 90

00:05 Zabić Sekala - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 492, 
07:00 A potem nazwali go bandytą - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 30
08:40 Duchy, zamki, upiory odc. 3 
09:20 Przeprowadzki odc. 5 - serial 
10:25 Opowieść o Indiach odc. 3 - fi lm  
11:30 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV 
12:05 Bez końca - dramat 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 68 
14:35 Sensacje XX wieku odc. 69 
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 48 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 8 
16:20 Egipt odc. 6 - serial 
17:20 Flesz historii 
17:45 Chłopi odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 190 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 191 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial 
21:35 Przeprowadzki odc. 6 - serial 
22:40 Filmoteka Małopolska odc. 2 
23:10 Kłodzko w średniowieczu - fi lm  
23:40 Ocenzurowane taśmy - fi lm  
01:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 30

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone  
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 20 lat dla świata  
11:50 Retrospekcja  
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Mały Katyń 
 - Obóz NKWD w Trzebusce 
12:50 Zbrodnicza decyzja - Katyń 
05.03.1940r. 
13:15 Święty na każdy dzień 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Historia nadziei - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 63 - serial 
23:00 Mistrz i Katarzynka - fi lm 

05:30 Koło fortuny 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 129,  
07:20 Na sygnale odc. 5 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1283 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 34 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
12:20 Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
 - spot odc. 13
12:30 Koło fortuny 
13:05 Tylko z tobą odc. 87 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Tygrysy Europy odc. 17 - serial 
15:35 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 62 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 35 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 6 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 6 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1815 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1356 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:50 Za marzenia odc. 2 - serial 
22:45 Zaginiona odc. 1 - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 280 s. 14 - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 92 s. 8 - serial

05:40 Uwaga! odc. 5239

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 1 s. 2

07:55 Akademia ogrodnika odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2199

10:55 Ukryta prawda odc. 865 - serial 

12:00 Szkoła odc. 517 - serial 

13:00 19+ odc. 218 - serial 

13:30 Szpital odc. 754 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 518 - serial 

16:30 19+ odc. 219 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 866 - serial 

18:00 Szpital odc. 755 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5240

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2639 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 125, 

21:30 Druga szansa odc. 1 s. 5 - serial 

22:30 Iron Majdan odc. 1

23:35 Iron Man II - fi lm  

02:05 Co za tydzień odc. 840

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 632 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 355 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 356 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 137 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 720 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 111 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 757 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2644 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 803 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3585
16:30 Na ratunek 112 odc. 186 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 176 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2645 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 500 - serial 
20:10 Bogowie Egiptu - fi lm 
22:55 Spartan - thriller 
01:25 Uprowadzona - thriller 

09:10 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

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

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

Tony Stark ujawnia, że jest superbohaterem 
znanym jako Iron Man. Opinia publiczna naciska, by 
przemysłowiec podzielił się technologią z wojskiem. 
Tony jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. 
Uważa, że jego wynalazki mogą zostać wykorzystane 
do bezmyślnego zabijania ludzi. 

Faraon zostaje zamordowany. Okrutny bóg 
ciemności Set wstępuje na egipski tron. Kapłani są 
bezradni wobec jego mocy, a zwykli śmiertelnicy 
stają się niewolnikami podczas jego rządów. 
Tylko niewielka grupa buntowników postanawia 
sprzeciwić się tyranowi. 

„Bogowie Egiptu”
(2016r.) Polsat 20:10

„Iron Man II”
(2010r.) TVN 23:35
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18:25 Korona królów

05:40 Elif odc. 196 - serial 
06:45 Komisariat odc. 7 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 6
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 23, 
10:10 Klan odc. 3274 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 42 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 Tasmania - wyspa 
 dziwna i piękna - fi lm  
13:55 Elif odc. 197 - serial 
14:45 Korona królów odc. 38 - serial 
15:15 Alarm! odc. 6
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3275 
18:25 Korona królów odc. 39 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 7
20:30 Warto rozmawiać
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 2 - serial 
22:30 Wszystko dla pań odc. 2 - serial 
23:40 Uwięzione odc. 10 - serial 
00:40 Cynga  - dramat 

05:35 W-11 - wydział śledczy odc. 

1115 - serial 

06:20 Szpital odc. 267 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 200 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 - fi lm  

09:10 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 441 - serial 

14:55 Szpital odc. 268 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 1 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

20:00 W sieci pająka - thriller 

22:10 Gliniarz z Beverly Hills - komedia 

00:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 1 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 3 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 6 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 8 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 1 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 46 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 9 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 2 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 76 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 77

15:00 Detektywi w akcji odc. 77 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 36 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 37 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 365 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 158 - serial 

21:00 Terrorysta - fi lm  

23:00 Sześć dróg do śmierci - thriller 

01:10 STOP Drogówka odc. 168

06:00 To moje życie! odc. 240 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 7 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 17 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 25 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 26 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Dorwać gringo  - dramat 
22:00 Bękarty wojny  - fi lm  
01:10 Zoo odc. 9 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Anna Augustynowicz. Wyłuskać 

 człowieka z obrazu świata - fi lm  

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Cała zima bez ognia - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 3 - serial 

12:20 Jan Serce odc. 4 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Spowiedź dziecięcia wieku 

 - melodramat 

15:35 Informacje kulturalne 

15:50 Tygodnik kulturalny 

16:45 Dzieci i ryby - komedia 

18:30 Rzecz Polska odc. 1,  

18:50 Słońce i cień. Gustaw Holoubek 

 - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Teatr - wstęp 

20:20 Ślub Spektakl teatralny 

21:50 Teatr - rozmowa 

22:10 Dezerterzy odc. 67 

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 91

22:50 The Exploding Girl - dramat 

00:25 Wszystko będzie dobrze - fi lm

06:50 Był taki dzień odc. 493
07:00 - fi lm  - fi lm  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31 
08:35 Duchy, zamki, upiory odc. 4
09:20 Przeprowadzki odc. 6 - serial 
10:25 Ziemia, planeta roślin odc. 2 - fi lm  
11:20 Goniec historyczny IPN  
11:55 Dzikie Chiny odc. 1 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 190 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 191 
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 49 - serial 
15:10 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial 
16:15 Bitwa pod Warną - fi lm  
17:15 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe odc. 3
17:50 Chłopi odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 192 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 193 
19:55 Nowe Ateny  
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:30 Przeprowadzki odc. 7 - serial 
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
23:40 Gry uliczne - fi lm  
01:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 31

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie  - serial 
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej  
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych - fi lm  
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 63 - serial 
14:50 Frank Duff i Legion Maryi - 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 Nuty nadziei - fi lm  
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery  
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Nowa nadzieja - fi lm

05:30 Koło fortuny 
06:05 M jak miłość odc. 1356 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:20 Na sygnale odc. 6 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1284 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 35 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
12:20 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 
 - spot 
12:30 Koło fortuny odc. 217
13:05 Tylko z tobą odc. 88 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Tygrysy Europy odc. 18 - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1356 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 63 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 36 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 7 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1357 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm  
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:50 Oddam dziecko w dobre ręce 
 - fi lm  
23:55 Program rozrywkowy 
00:35 Zaginiona odc. 1 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2200

10:55 Ukryta prawda odc. 866 - serial 

12:00 Szkoła odc. 518 - serial 

13:00 19+ odc. 219 - serial 

13:30 Szpital odc. 755 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 519 - serial 

16:30 19+ odc. 220 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 867 - serial 

18:00 Szpital odc. 756 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5241

20:10 Doradca smaku odc. 3 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2640 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 126, 

21:30 Diagnoza odc. 3 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 3 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1121

00:05 36,6 °C odc. 2 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 633 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 357 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 358 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 138 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 721 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 112 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 758 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2645 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 804 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3586
16:30 Na ratunek 112 odc. 187 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 177 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2646 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 501 - serial 
20:05 Uprowadzona - thriller 
22:00 Maruderzy - thriller 
00:20 Akt odwagi - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:50 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

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

Bryan Mills, emerytowany agent amerykańskich służb 
specjalnych, pracuje jako ochroniarz. Najważniejszą 
osobą w życiu rozwiedzionego mężczyzny jest córka, 
z którą od lat próbuje z nawiązać bliższe relacje. W 
dniu 17. urodzin Kim oznajmia ojcu, że wybiera się z 
przyjaciółką na wakacje do Paryża. 

Po nieudanym skoku Kierowca trafi a do nietypowego 
meksykańskiego więzienia. Jest to odizolowane od 
zewnętrznego świata miasteczko, w którym toczy 
się niemal normalne życie. Rządzą tu gangsterzy, 
ale wśród rezydentów nie brakuje kobiet i dzieci.

„Dorwać gringo”
(2012r.) TV Puls 20:00

„Uprowadzona”
(2008r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:45 Elif odc. 197 - serial 
06:45 Komisariat odc. 8 - serial 
07:10 Jeden z dziesięciu 
07:45 Alarm! odc. 7
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Jaka to melodia? 
09:15 Blondynka odc. 76 - serial 
10:10 Klan odc. 3275 
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 29 s. 3 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Magazyn rolniczy 
12:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 - serial 
13:45 Elif odc. 198 - serial 
14:40 Korona królów odc. 39 - serial 
15:15 Alarm! odc. 7
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3276 
18:25 Korona królów odc. 40 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 8
20:30 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
20:40 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
22:45 Tottenham Hotspur - Juventus FC 
 Piłka nożna
23:10 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna
00:20 Film fabularny 

05:15 Ukryta prawda odc. 168 - serial 

06:20 Szpital odc. 268 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 201 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 1 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 202 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

odc. 442 - serial 

14:55 Szpital odc. 269 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 2 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

20:00 Wierny ogrodnik - thriller 

22:50 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 3

23:55 Holy Hell - fi lm  

02:15 Moc magii odc. 6

06:00 Detektywi w akcji odc. 10 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 7 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 9 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 48 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 10 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 3 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 78 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 78

15:00 Detektywi w akcji odc. 79 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 38 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 39 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 366 - serial 

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 159 - serial 

21:00 Telefon - thriller 

22:45 Antidotum - fi lm  

00:50 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 2 - serial

06:00 To moje życie! odc. 241 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 8 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 18 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 26 s. 2 - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 27 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Leon zawodowiec - dramat 
22:30 Nikita - fi lm  
01:00 Zoo odc. 10 - serial 

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Białoruski klimat odc. 8

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Dzieci i ryby Komedia 

11:00 Jan Serce odc. 5 - serial 

12:20 Jan Serce odc. 6 - serial 

13:30 Studio Kultura - rozmowy 

13:50 Księstwo - fi lm  

16:00 Informacje kulturalne 

16:20 Dranie w kinie 

16:55 Rysa - dramat 

18:35 Bruno Schulz - fi lm  

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Powtórnie narodzony 

 - melodramat 

22:15 Pegaz odc. 86

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 92

23:25 Jedna scena odc. 55

23:45 Papusza - fi lm  

02:05 Performance odc. 94

06:50 Był taki dzień odc. 494
06:55 Bitwa pod Warną - fi lm  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 32  
08:35 Duchy, zamki, upiory odc. 5,  
09:20 Przeprowadzki odc. 7 - serial 
10:20 Filmoteka Małopolska odc. 2 
10:55 Kłodzko w średniowieczu - fi lm  
11:25 Spór o historię odc. 110 
12:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 4 - serial 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 192 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 193 
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 26 - serial 
15:15 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
16:20 Iskra w kamieniu - fi lm  
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 2 - serial 
17:45 Chłopi odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 167 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 115 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Marcowa gra. 
 Czy Władysław Gomułka 
 był antysemitą? - fi lm  
21:35 Przeprowadzki odc. 8 - serial 
22:40 Praska Arka Noego odc. 45
23:10 Moja Ameryka będzie tutaj - fi lm  
23:40 Syberiada polska - dramat 
02:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 32 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia  
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 44 - serial 
11:15 Hwange Reportaż 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy  
13:45 Nowa nadzieja - fi lm  
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Moje leczenie wodą - fi lm  
17:00 Po stronie prawdy Reportaż
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
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 Łaski pełna - fi lm  
23:20 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 
 - fi lm

06:00 M jak miłość odc. 1357 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl  
07:20 Na sygnale odc. 7 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1285 
11:15 Pytanie na śniadanie 
11:25 Rodzinka.pl odc. 36 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 219
13:05 Tylko z tobą odc. 89 - serial 
14:00 Familiada 
14:35 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 1 - serial 
15:35 M jak miłość odc. 1357 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 64 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 37 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 8 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 181 - serial 
22:20 Szkoła stewardes - komedia 
23:50 Rodzinka.pl odc. 226 - serial 
00:25 Zabij sobie lwa - fi lm

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 3 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2201

10:55 Ukryta prawda odc. 867 - serial 

12:00 Szkoła odc. 519 - serial 

13:00 19+ odc. 220 - serial 

13:30 Szpital odc. 756 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 520 - serial 

16:30 19+ odc. 221 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 868 - serial 

18:00 Szpital odc. 757 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5242

20:10 Doradca smaku odc. 4 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2641 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 127, 

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

22:35 Elita zabójców - thriller 

01:00 Kiler - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 634 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 360 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 361 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 139 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 722 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 113 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 759 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2646 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3587
16:30 Na ratunek 112 odc. 188 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 178 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2647 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 169 - serial 
20:05 Umów się ze mną. 
 Take me out odc. 1
21:25 Top chef odc. 69 
22:55 Amerykańskie ciacho - komedia 
01:15 Wolna chata - komedia 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 09:10 Dzieci i ryby 13:35 Sensacje XX wieku

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

Leon jest zawodowym mordercą. Wiedzie samotnicze 
życie, regularnie się gimnastykuje, hoduje roślinkę 
w doniczce, ogląda stare fi lmy i sypia na siedząco, 
przyczajony w nieustannej gotowości. Pewnego 
dnia przybiega do niego przerażona 12-letnia córka 
handlarzy narkotyków, sąsiadów Leona.

Przystojny Nikki ma słabość do pięknych i bogatych 
pań. Dzięki zniewalającemu urokowi może w nich 
przebierać jak w ulęgałkach, co też chętnie czyni. 
Kolejne kobiety go utrzymują, więc chłopak przywykł 
do luksusu i łatwego życia.

„Amerykańskie ciacho”
(2009r.) Polsat 22:55

„Leon zawodowiec”
(1994r.) TV Puls 20:00



P O G O D A

CZ
W

. 0
1.

03
.2

01
8

PT
. 0

2.
03

.2
01

8
SB

. 0
3.

03
.2

01
8

N
D

. 0
4.

03
.2

01
8

PN
. 0

5.
03

.2
01

8
W

T.
 0

6.
03

.2
01

8

 temperatura: -8 -12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1014 hPa
 wiatr: 9 14 km/h 

 temperatura: -5 -11 °C
 opady: 0 0 mm
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Zrazy ze schabu wieprzowego
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
1 kg schabu bez kości 
1 duża cebula 
2 duże ogórki kiszone 
100 ml oleju
boczek wędzony 
musztarda 
mąka 
sól, pieprz 
0,5 l wody/bulionu
Sposób wykonania:
Pokrój schab w plastry grubości ok. 1,5 cm i rozbij je 

mocno. Każdą bitkę posmaruj musztardą z jednej strony. 
Pokrój w cząstki cebulę i ogórki. Następnie przygotuj bo-
czek, krojąc go w paseczki. Układaj na każdej bitce – na 
stronie posmarowanej musztardą – po kawałku cebuli, 
ogórka i boczku. Następnie zwiń bitkę w zraza. Każdy zraz 
obtocz w mące i połóż na patelnię na rozgrzany olej. Smaż 
do uzyskania złotego koloru. Kiedy zrazy będą się obsma-
żać, przygotuj bulion. Przełóż usmażone mięso do brytfan-
ny, zalej bulionem i przypraw do smaku. Duś do uzyskania 
miękkości. Podawaj z ziemniakami i buraczkami. 

Smacznego!
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Sposoby na wielkanocne jaja
RĘKODZIEŁO  Do Wielkanocy został miesiąc. Mamy więc sporo czasu na przygotowanie świątecznych 
ozdób. Podpowiadamy, w jaki sposób wykonać styropianowe i akrylowe jaja. Będą nie tylko cieszyć oko 
domowników, mogą być też gustownym prezentem

Wspólne przygotowywanie 
świątecznych ozdób może się stać 
wspaniałą tradycją, wzmacniają-
cą rodzinne więzy. Własnoręcznie 
ozdobione jaja, opakowane w celo-
fan z przypiętą karteczką z życze-
niami na pewno sprawią mnóstwo 
radości naszym bliskim i przyja-
ciołom, szczególnie w czasach, gdy 
zwyczaj wysyłania kartek świątecz-
nych zostaje stopniowo wypierany 
przez życzenia SMS-owe. Aby ozdo-
bić jaja styropianowe czy akrylowe, 
nie trzeba szczególnych zdolności. 
Wybraliśmy kilka technik, których 
opanowanie nie powinno nikomu 
sprawić trudności. 

Przed zakupem styropiano-
wych jaj warto pamiętać, że są dwa 
rodzaje styropianu. Gruboziarnisty 
jest miękki – idealny do wbijania 
szpilek. Świetnie sprawdzi się więc 
w jajach ozdabianych wstążką lub 
cekinami. Polski, drobnoziarnisty 
styropian jest twardszy i nadaje się 

to dekorowania jaj techniką ser-
wetkową, czyli decoupage. Jest nie-
co droższy niż styropian dostępny 
w chińskich sklepach. 

Jaja ze sznurka jutowego 
lub bawełnianego 
Czubek styropianowego jaja 

smarujemy klejem typu Wikol i na-
kładamy sznurek, tworząc spiralę 
(ślimaka). W miarę potrzeby dokła-
damy kleju i okręcamy sznurek wo-
kół jaja tak, by nigdzie nie było wi-
dać prześwitów. Gdy jajo wyschnie, 
można je ozdobić np. bawełnianą 
koronką, wstążeczkami, piórkami 
czy sztucznymi kwiatkami. Jutowy 
sznurek zyskuje na szlachetności, 
gdy spryskamy go srebrną lub złotą 
farbą w spray`u. 

Pisanka 
w technice decoupage 
Decoupage to technika 

ozdabiania przedmiotów wzo-
rami wyciętymi z serwetek. Po 
przyklejeniu i nałożeniu kilku 

warstw lakieru, wzór powinien 
wyglądać jak namalowany i być 
niewyczuwalny pod palcami. 
Jest wiele profesjonalnych pre-
paratów do decoupage: kleje, 
werniksy, lakiery do spękań, 
patyny, pasty postarzające, pa-
sty strukturalne itd. Jeśli na-
sza przygoda z tą techniką ma 
być tylko okazjonalna, możemy 
część z tych rzeczy zastąpić tań-
szymi, ogólnodostępnymi za-
miennikami, np. zamiast kleju 
do decoupage można użyć kle-
ju Magic rozcieńczonego wodą 
w proporcji 1:1. Specjalistyczne 
lakiery do techniki serwetko-
wej można zastąpić lakierem do 
drewna, jako podkładu można 
użyć farby akrylowej do ścian, 
która została nam z remontu. 
Osobom, które nie mają wpra-
wy, ani profesjonalnych prepa-
ratów do decoupage’u polecamy 
papier ryżowy, który w odróż-

nieniu do serwetki nie marszczy 
się, ani nie rwie. 

Zanim zabierzemy się do 
przyklejania serwetki na jajo, 
najpierw należy przygotować 
podłoże. Na jajo możemy na-
łożyć kilka warstw (3-4) farby 
podkładowej (koniecznie ja-
snej), delikatnie szlifując pa-
pierem ściernym powierzchnię 
pomiędzy kolejnymi warstwa-
mi. Wycinamy wzór z serwetki, 
rozwarstwiamy ją, przykłada-
my motyw do jaja, a następnie 
przyklejamy maczając szeroki 
pędzel w kleju. Zostawiamy do 
wyschnięcia. Wzór możemy po-
cieniować, żeby nadać mu głębię 
lub obmalować kolorową farbą. 
Pracę kończymy, nakładając kil-
ka warstw lakieru matowego lub 
połyskliwego (czekając aż każda 
poprzednia dobrze wyschnie), 
aby wzór nie był wyczuwalny 
pod palcami. 

Cekinowe jajo 
Żeby ozdobić styropianowe 

jajo cekinami, potrzebujemy 
krótkich szpilek 14 mm i ceki-
nów w różnych kolorach. Pa-
miętajmy o dobraniu kolorów 
w ten sposób, by na skończo-
nym jaju tworzyły one spójną 
kompozycję. Zanim przystąpimy 
do umieszczania na jajku ceki-
nów, warto wcześniej zaplano-
wać i namalować na styropianie 
wzór. Cekinami pokrywamy całe 
jajo. Możemy też wkomponować 
w nie satynową wstążkę. 

Smocze jajo 
Prostym pomysłem, dają-

cym ciekawy efekt, jest pokry-
cie całego jaja pinezkami, w taki 
sposób, by sprawiały one wraże-
nie łusek. Możemy użyć pinezek 
w kolorze srebrnym lub złotym, 
albo pokryć pinezki metaliczną 
farbą w sprayu lub farbą z bro-
katem. 

Pracę nad karczochem zaczynamy od 
przypięcia na czubku jaja dwóch krótkich 
kawałków wstążki na krzyżJajo karczoch

Cztery trójkąty przypinamy do jajka wokół 
szpilki na czubku jaja

Następne trójkąty przypinamy niżej, 
w przerwach pomiędzy tymi 
z pierwszego rzędu

Jaja ze sznurka jutowego nabierają eleganckiego wyglądu po spryskaniu złotą 
farbą w sprayu

W otwieranym jajku można umieścić słodycze
Z jutowym sznurkiem świetnie komponuje się bawełniana koronka i kwiaty 
(te na zdjęciu zostały wykonane z folii termokurczliwej sospeso)

Smocze jajo

Jajo z cekinów
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Joga – poznaj swoje ciało
STYL ŻYCIA  Jeśli właśnie zacząłeś ćwiczyć, to być może zo-
staniesz z jogą na dłużej. Wszystko zależy od ciebie

Pozycja nr 1: Korkociąg na stojąco

Jajo karczoch 
Do ozdobienia jajka styropia-

nowego metodą wstążeczkową 
typu karczoch używamy wstążek 
satynowych (12 mm lub 25 mm) 
i krótkich szpilek. Długie szpilki 
mogą spowodować, że jajko się 
rozpadnie. Pracę zaczynamy od 
przypięcia na czubku jaja dwóch 
krótkich kawałków wstążki na 
krzyż. Dzięki temu, nie będzie 
widać styropianu na ukończonej 
pracy. Na środku krzyża wbijamy 
szpilkę, która wyznaczy miejsce, 
od którego będziemy przypinać 
wstążkę. Następnie tniemy wstąż-
ki na kawałki 5-6 centymetrowe. 
Każdy taki kawałek składamy 
w trójkąt (rożek). Cztery trójkąty 
przypinamy do jajka wierzchoł-
kami wokół szpilki, którą wbili-
śmy na czubku jaja. Każdy trój-
kąt przypinamy szpilkami, nisko 
po bokach. Następne trójkąty 
przypinamy około pół centyme-
tra niżej, w przerwach pomiędzy 
tymi z pierwszego rzędu. Postę-
pujemy analogicznie w kolejnych 
rzędach. W trzecim rzędzie, jeśli 
mamy duże jajo, możemy zagę-
ścić trójkąty. Gdy zostanie nam 
już mało miejsca, ostatnie dolne 

rogi trójkątów podwijamy pod 
spód i dopiero przypinamy. Pra-
cę kończymy, przypinając pasek 
ze wstążki, uprzednio podwijając 
jego końce pod spód. Wstążeczki 
możemy też łączyć z innymi ma-
teriałami, np. cekinami czy piór-
kami. Możemy też umieścić jajo 
na podstawce, np. z kreatywnej 
pianki (przypinamy ją szpilkami 
do jaja). 

Jaja akrylowe 
W sprzedaży dostępne są 

również przezroczyste jaja akry-
lowe. Dzięki temu, że składają się 
z dwóch połówek, można w nich 
umieścić np. słodycze. Jaja mo-
żemy ozdabiać m.in. metodą de-
coupage’u lub sznurkiem. 

Często w sklepach spożyw-
czych można kupić słodycze 
z dołączoną laleczką zamkniętą 
w opakowaniu w kształcie jajka. 
Jeżeli zdarza się nam nabyć taki 
gadżet, nie wyrzucajmy opako-
wania. Łatwo je przerobić na 
ozdobne jaja, w których można 
umieścić słodkie niespodzianki. 
Dzieci na pewno będą zachwy-
cone. 

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

Własnoręcznie wykonane jajo, 
opakowane w celofan będzie świetnym prezentem dla bliskich

Wstążki możemy łączyć z innymi materiałami

W dzisiejszym odcinku, zanim 
przejdziemy do omówienia ko-
lejnych asan, kilka słów na temat 
odżywiania się praktykującego jo-
gina.

W filozofii indyjskiej, a prze-
cież stamtąd wywodzi się joga, po-
żywienie to podstawowy środek 
służący utrzymaniu zdrowia. Od-
powiednia dieta i właściwe nawyki 
żywieniowe uważane są za źródło 
zdrowia fizycznego i psychiczne-
go. Pożywienie jogina powinno 
być zawsze świeże, czyste i wege-
tariańskie. Co do tego ostatniego 
elementu, na naszej szerokości 
geograficznej zdania są podzielo-
ne. Pożywienie satwiczne składa 
się ze świeżych owoców i warzyw, 
pełnych ziaren zbóż, sałat, czy-
stych soków owocowych i warzyw-
nych, a także herbat ziołowych, 
świeżej wody. Posiłki powinny być 
spożywane bezpośrednio po przy-
rządzeniu. Należy wyeliminować 
z diety produkty przetworzone, 
konserwowe, mrożone czy przy-
prawione wzmacniaczami smaku. 
Mleko w dużych ilościach również 
nie jest wskazane. Generalną zasa-
dą jest spożywanie pożywienia jak 
najbardziej naturalnego. Są jednak 
wyjątki. Należy jeść jak najmniej 
grzybów, cebuli i czosnku. Jak to 
pogodzić z naszą tradycją kulinar-

ną? Przede wszystkim warto za-
chować umiar, zrezygnować z al-
koholu, kofeiny i surowego mięsa. 

Posiłek kończymy ok. 2 godzin 
przed treningiem. Jeżeli mamy po-
trzebę zjedzenia czegoś przed ćwi-
czeniami, niech to będzie owoc, 
baton energetyczny lub mały jo-
gurt, ale najpóźniej godzinę przed 
jogą. Większość osób ćwiczących 
wie doskonale, jak trudno jest wy-
trwać w asanach z pełnym żołąd-
kiem. 

Pozycja nr 1: 
Korkociąg na stojąco
Jest to pozycja zaliczana do 

skrętów kręgosłupa. Na co dzień 
takich skrętów wykonujemy bar-
dzo mało, w związku z tym nasze 
mięśnie są sztywne. Skręty uela-
styczniają ciało, a tym samym za-
pewniają prawidłowe zaopatrzenie 
w krew. Pozycja rozciąga boki ciała 
i kręgosłupa, poprawia sprawność 
stawów barkowych, wyszczupla 
talię i masuje narządy wewnętrz-
ne jamy brzusznej. 

Aby wejść do asany, stajemy 
w lekkim rozkroku, wyciągamy 
ręce przed siebie i wykonujemy 
skręt. Najpierw w prawo, jed-
nocześnie głowa również skręca 
w prawo, a wzrok podąża za prawą 
dłonią. Ręce staramy się trzymać 
razem i nie opuszczamy ich. Gło-

wa nie może być ani opuszczona, 
ani podniesiona zbyt wysoko. Wy-
trzymajmy w tej pozycji kilkadzie-
siąt sekund. Następnie wracamy 
do pozycji wyjściowej i to samo 
robimy na drugą stronę.

Pozycja nr 2: Namiot 
Pozycja ta rozciąga i wzmac-

nia kręgosłup oraz mięśnie nóg. 
Stajemy w pozycji trójkąta, stawia-
jąc nogi jak najszerzej. Rozciągając 
kręgosłup powoli wyginamy się do 
przodu i następnie układamy dło-
nie na podłodze przed sobą. Na-
stępnie powoli opuszczamy tułów 
niżej. Kręgosłup staramy się trzy-
mać cały czas wyprostowany, do-
piero w samej końcówce zginamy 
głowę i staramy się oprzeć ją na 
podłodze. Na zdjęciach jest rów-
nież wersja łatwiejsza, z użyciem 
klocka, i tę pozycję w ten sposób 
na pewno wykonamy. Generalnie 
to pozycja dosyć trudna i aby ją 
wykonać potrzeba trochę czasu 
i zapału. 

Na koniec przypominamy, 
by wszystkie przedstawione ćwi-
czenia wykonywać z dużą ostroż-
nością i biorąc pod uwagę swoje 
możliwości fizyczne. 

(Maw)
fot. archiwum 

P.i K. Sulikowskich

Pozycja nr 2: Namiot

Pozycja nr 2: Namiot
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

Ambitnie postanowisz poprawić swój status mate-
rialny i zaczniesz szukać dodatkowych zleceń. Może 
uda ci się chwycić zajęcie, które tak ci się spodoba, 
że zmienisz wizję swojej dalszej kariery zawodowej? 
W uczuciach stabilizacja i harmonia, przyjemnie 
spędzicie razem czas.

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci



Czwartek 1 marca 2018 społeczeństwo 25GOLUB–CGD.PL

Lisewo, położone w gminie Go-
lub-Dobrzyń, jest praktycznie „sy-
pialnią” dla miasta. Niewielka liczba 
mieszkańców, związana z rolnic-
twem, stara się jednak kultywo-

wać  zwyczaje wiejskie. Miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich, chociaż 
nieliczne, próbuje zachować trady-
cję dla potomnych. Przewodniczy 
temu Katarzyna Sobczak. Na co 

dzień gospodyni, która swój wolny 
czas poświęca mieszkańcom. Sze-
fowanie KGW rozpoczęła w 2005 
roku. Koło skupia zaledwie osiem 
pań w wieku od 35 do ponad 70 lat. 

– Szkoda, że jest nas tak mało 
– podkreśla przewodnicząca. –  
Apeluję do wszystkich pań w Li-
sewie, przyłączcie się do nas. Nie 
czekajcie, w grupie można wiele 
zrobić.

KGW ma swoją siedzibę 
w miejscowej świetlicy, która jest 
jednocześnie głównym punktem 
kultury w Lisewie. Wszelkie środki 
finansowe, które panie pozyskają, 
wkładają w wyposażenie tej pla-
cówki. Środki pochodzą głównie 
z różnego rodzaju zabaw karnawa-
łowych i sylwestrowych. Właśnie 

dzięki takim imprezom zakupiono 
okap do kuchni czy tez wyparzarkę.  
Nieoceniona jest również pomoc ze 
strony opiekuna i gospodarza świe-
tlicy – Ryszarda Widza. 

– W ramach naszej działalno-
ści organizujemy Dzień Seniora, 
pomagając w tej imprezie sołtyso-
wi –  mówi Katarzyna Sobczak. – 
Przyrządzamy posiłek, zapewniamy 
obsługę. W tej imprezie brało udział 
ponad 40 osób, wystąpiły dzieci. 
W marcu bierzemy udział w or-
ganizowanym przez wójta gminy 
Dniu Kobiet. W lipcu natomiast or-
ganizujemy tzw. Polanki, czyli spo-
tkanie mieszkańców na wspólnym 
pikniku, połączonym z pieczeniem 
kiełbasek. Dzieci mogą korzystać 
w tym dniu z dmuchanych zjeż-

dżalni, trampoliny i innych zabaw 
na świeżym powietrzu. Życie co-
dzienne nie jest łatwe, ale zawsze 
staramy się spotykać w swoim 
gronie w świetlicy na pogadusz-
ki przy kawie. Jest to nasz sposób 
odreagowanie stresu i możliwość 
wymiany poglądów. W przeszłości 
organizowaliśmy różnego rodzaju 
warsztaty tematyczne, ale z uwagi 
na brak chętnych ten projekt upadł 
– tłumaczy szefowa KGW.

Lato to czas na wycieczki po 
kraju. Panie często wyjeżdżają nad 
morze. Były już w Łebie, na Helu 
czy też w Trójmieście. Chętnie wy-
jeżdżają też do kina. Biorą ponadto 
aktywny udział przy sporządzaniu 
wieńca dożynkowego.  

Tekst i fot. (Maw)

Świetlica jest spoiwem
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Koło Gospodyń Wiejskich działające w Lisewie skupia swoje działania wokół 
świetlicy wiejskiej. Jest ona oczkiem w głowach mieszkańców

Region

Szansa na nagrody dla szkół
Urząd marszałkowski organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych, któ-
rzy podejmą proekologiczne działania wśród lokalnej społeczności. Czekają atrak-
cyjne nagrody – rowery górskie oraz wyjazd na zieloną szkołę. 

Konkurs „Ekologiczny eduka-
tor szkolny” odbywa się w ramach 
projektu „Edukacja społeczności 
zamieszkujących obszary chro-
nione województwa kujawsko-
pomorskiego: Lubię tu być… na 
zielonym”. Mogą wziąć w nim 
udział uczniowie szkół podstawo-
wych (klasy 4-7) województwa ku-
jawsko-pomorskiego oraz gmin 
sąsiednich województw, które 
znalazły się w obszarze parków 
krajobrazowych oraz Parku Na-
rodowego Bory Tucholskie.

–  Problemy ochrony środo-
wiska naturalnego stają się coraz 
ważniejszym elementem funkcjo-

nowania naszego społeczeństwa. 
Każdego dnia dokonujemy wy-
borów, które mają wpływ na ja-
kość otaczającej nas przyrody. Cel 
naszego konkursu to promowa-
nie wśród najmłodszych postaw 
proekologicznych i wspierających 
ochronę środowiska. Gorąco za-
chęcam do udziału – mówi mar-
szałek Piotr Całbecki.

Uczniowie mogą zgłaszać 
chęć udziału w konkursie do 16 
marca. Uczestnicy rywalizacji 
zostaną wyłonieni do 30 marca 
na podstawie opisów planowa-
nych działań. W ramach konkursu 
dzieci przygotują projekt związa-

ny z ochroną środowiska i walo-
rami przyrodniczymi obszarów 
chronionych województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Jego forma 
jest dowolna. 

Na realizację pracy konkur-
sowej można otrzymać grant 
w wysokości 650 złotych. Pracę 
należy udokumentować, między 
innymi w formie filmu, reporta-
żu, prezentacji czy wydawnictwa 
i złożyć do 30 maja. Nagrodami 
dla pięciu finalistów konkursu 
są rowery górskie. Klasa ucznia, 
który zwycięży w konkursie wy-
gra udział w „zielonej szkole”.

oprac. (ToB)

Region

Oldboye wracają do gry
W sobotę 3 marca w Rypińskim Centrum Sportu odbędzie się V Turniej Sąsia-
dujących i Zaprzyjaźnionych Miast. Wśród rywalizujących nie zabraknie ekipy 
Oldboy Drwęca. 

W zawodach wezmą udział 
drużyny oldboyów m.in. z Golubia-
Dobrzynia, Chełmży, Żuromina, 
Płońska, Lipna czy Żyrardowa. Dwa 
zespoły wystawią gospodarze – 
Lech Rypin. W ubiegłym roku nasi 
piłkarze zajęli w zawodach siódme 
miejsce. 

Mecze rozpoczną się o 10.00, 
a oficjalne otwarcie jest planowane 
na 11.10. Na kibiców będą czekały 
nagrody rzeczowe m.in. karnety 
na basen i kręgielnie oraz upomin-
ki rzeczowe, ufundowane przez 
sponsorów. W ubiegłym roku moż-
na było wygrać np. rower. 

Tekst i fot. (ToB)

Ku czci papieża
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą wziąć 
udział w kolejnej edycji Konkursu Papieskiego pod 
hasłem „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju”.

Region 

Konkurs Papieski to najwięk-
szy ogólnopolskie przedsięwzięcie 
poświęcone wiedzy o osobie i na-
uczaniu Jana Pawła II, skierowa-
ne do uczniów wszystkich typów 
szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwszy etap konkursu, 
podczas którego uczestnicy mogą 
logować się na stronie www.kon-
kurspapieski.pl i wypełnić quiz 
on-line, trwa do 11 marca 2018 r.

Nagrodą główną jest wyjazd 
na kilkudniową wycieczkę do 

Rzymu oraz indeksy na siedem 
polskich uczelni. Nagrodę specjal-
ną przyznaje również małżonka 
Prezydenta RP Agata Kornhauser-
Duda. Ponadto uczestnicy otrzy-
mują liczne nagrody książkowe 
oraz upominki od patronów.

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęła minister edukacji 
narodowej Anna Zalewska. Wszel-
kie informacje są dostępne pod 
adresem www.konkurspapieski.pl

oprac. (ToB)
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Pijar 
i piorunochron

POSTAĆ  W jaki sposób w Polsce pojawiły się pioruno-
chrony? Wielki udział w tym ma pewien pijar, który uro-
dził się w jednej z wsi pod Płockiem

Benjamin Franklin prze-
szedł do historii jako jeden 
z ojców elektryczności. Prze-
prowadzając swój eksperyment 
z latawcem i kluczem nieomal 
zginął, ale przyczynił się do 
wynalezienia piorunochro-
nu. W Polsce piorunochrony 
początkowo były traktowane 
z rezerwą. Wówczas w naszym 
kraju trwały ostatnie lata pa-
nowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Król dążył do 
oświecenia poddanych, ale ci 
nie przepadali za wynalazka-
mi. Wciąż królowało niedbal-
stwo, głupota i zabobon. Prze-
ciętny chłop bardziej niż w moc 
piorunochronu wierzył w to, że 
ocalą go dźwięki kościelnego 
dzwonu, które miały „kruszyć 
pioruny”. Polska nie była nie-
stety jedynym miejscem, gdzie 
wierzono w takie przesądy. Na-
wet w Berlinie edyktem kró-
lewskim nakazywano dzwonić 
na chmury.

W Polsce pierwszą osobą, 
która przełamała barierę był 

Krystian Syegler, burmistrz 
Rawicza. W mieście działało 
wiele zakładów sukienniczych 
i średnio co parę lat pioru-
ny doprowadzały do pożarów, 
uderzając w wysokie budynki 
fabryczne. W Warszawie pierw-
szy piorunochron pojawił się 6 
lipca 1784 roku na wieży zam-
kowej. Sponsorem urządzenia 
był król Stanisław August. 
Zaczęły pojawiać się książ-
ki mówiące o elektryczności. 
O dziwo w Polsce pionierem tej 
dziedziny nauki był duchowny 
– ks. Józef Herman Osiński. Był 
on profesorem fizyki w war-
szawskich szkołach i ekspery-
mentatorem. Pierwszą książkę 
o elektryczności wydał w 1777 
roku. Już wtedy zadawał kłam 
zabobonom pisząc „piorun to 
nic innego tylko elektryza-
cja powietrza”. Szybko napisał 
kolejną książkę pt. „Sposób 
ubezpieczający życie i majątek 
od piorunów”.  Uznawana jest 
ona do dziś za pierwszą polską 
książkę o elektrotechnice.

Oczywiście wciąż nie do-
myślano sie o wielu sprawach, 
które dziś wydają się oczy-
wiste. Osobę, którą poraził 
piorun autor polecał polewać 
zimną wodą lub spirytusem. 
Lekiem na porażenia kończyn 
spowodowane uderzeniem 
pioruna miało być upuszcza-
nie krwi. Książeczka księdza 
Osińskiego przyniosła skutek. 
W 1784 roku biskup Michał Po-
niatowski zachęcał podległych 
mu proboszczów, by ci monto-
wali piorunochrony i wybijali 
z głów wiernych szkodliwe za-
bobony.

Ksiądz Osiński urodził 
się w Dobrzykowie w okoli-
cach Płocka. Od początku był 
związany z zakonem pijarów. 
Najpierw uczył się w ich zgro-
madzeniu, a następnie sam 
został nauczycielem. Wyje-
chał na studia do Wiednia. 
Po trzech latach we Wiedniu 
udał się do Paryża. Tam spo-
tykał się z uczonymi epoki 
oświecenia. Po powrocie do 
Polski objął funkcję profeso-
ra w kolegium Konarskiego. 
Wykładał fizykę i chemię. Był 
nauczycielem z powołania. Nie 
ograniczał się do dawania wy-
kładów w szkole. Dawał bez-
płatne lekcje także w teatrach 
warszawskich. Niestety wy-
kłady odbywały się w języku 
francuskim. Powód był prosty. 
W języku polskim brakowało 
wielu odpowiedników nauko-
wych terminów, które były już 
znane na zachodzie. Wysiłki 
Osińskiego docenił król, który 
nadał mu złoty medal zasług. 
W 1800 roku został członkiem 
Towarzystwa Warszawskiego 
Przyjaciół Nauk. Podczas swo-
jego wykładu w towarzystwie 
miał powiedzieć:

– Dowcip ludzki wyśledzić 
i zgłębić potrafił najskrytsze 
przyrodzenia tajemnice i że mu 
jeszcze obszerne zostaje pole 
do dalszego śledzenia natury 
i nowemi coraz wynalazkami 
rozszerzania sfery wiadomości 
naszych w tej nauce, która już 
tyle korzyści rozwojowi ludz-
kiemu przyniosła.

Ks. Józef Osiński był więc 
wizjonerem, który sięgał dale-
ko poza losy swojego pokole-
nia. Wybitny naukowiec zmarł 
13 marca 1802 roku.  

(pw) 

XX wiek

Patron, 
którego nie było
W Golubiu-Dobrzyniu nie ma obecnie ulicy gen. 
Dreszera. O to, by patronował jednej z ulic doma-
gano się w 1937 roku.

W latach 30. bardzo waż-
ną organizacją była Liga Mor-
ska i kolonialna. Jak wskazuje 
sama nazwa, organizacja mia-
ła za zadanie promowanie roz-
woju polskiej marynarki wo-
jennej i floty handlowej oraz 
powstanie polskich kolonii. 
W Golubiu jej szefem był przez 
kilka lat sędzia Kantecki, 
a członkami czołowi urzędni-
cy państwowi. Podczas zebra-
nia w marcu 1937 roku człon-
kowie ligi postanowili, by 
zwrócić się do rady miejskiej 
i zarządu miejskiego z prośbą 
o nadanie jakiejś ulicy lub pla-
cowi nazwiska gen. Dreszera.

Gustaw Orlicz-Dreszer był 

wojskowym, kawalerzystą 
i prezesem Ligi Morskiej i Ko-
lonialnej. Zginął podczas ka-
tastrofy samolotowej 16 lipca 
1936 roku w Gdyni. W kraju 
ruszyła fala odsłaniania tablic 
poświęconych wojskowemu 
oraz nadawania ulicom jego 
imienia. W  aktach golubskie-
go magistratu nie znajdujemy 
informacji o tym, że temat 
nadania Dreszerowi ulicy 
w ogóle pojawił się podczas ob-
rad zarządu miasta albo rady 
miejskiej. Nie wiemy więc, co 
stało się przyczyną wycofania 
pomysłu Ligi Morskiej i Kolo-
nialnej.  

(pw)

XIX wiek

Pogrzeb bohatera
W 1855 roku w Ciechocinie zakończył życie An-
toni Libicki. Jego pogrzeb był manifestacją pa-
triotyczną.

Antoni Libicki nie pochodził 
z Ciechocina. Mieszkała tu jego 
rodzina, do której sprowadził 
się na starość. Był osobą bardzo 
szanowaną z uwagi na swo-
ją chlubną przeszłość. Służył 
w oddziałach polskich podczas 
wojen napoleońskich. Po poraż-
ce Napoleona w 1816 roku został 
urzędnikiem administracyj-
nym w guberni lubelskiej.

Pogrzeb Libickiego koncele-
brował proboszcz z Ciechocina 
ks. Szymon Żmijewski. Był on 
przyjacielem zmarłego i jego ro-

dziny. Specjalnie na tą okazję do 
Ciechocina przybył także kano-
nik katedry płockiej ks. Milew-
ski i proboszczowie z Dobrze-
jewic, Nowogrodu i Działynia. 
Ciało byłego żołnierza złożono 
na cmentarzu przy kościele. Na 
uroczystości pogrzebowej zja-
wiła się cała wieś. Nad grobem 
mówiono o życiorysie Libickie-
go i jego dokonaniach. Padły 
także słowa o Polsce, co było 
dość niebezpieczne z uwagi na 
obecność władz rosyjskich.

(pw)

XX wiek

Łatwiej do urzędów
Do 1928 roku dojechanie z Golubia i okolic do sta-
rostwa w Wąbrzeźnie była całodniową wyprawą. 
Wszystko zmienił autobus.

Wąbrzeźno było przed 
wojną dla Golubia ośrodkiem 
administracji powiatowej. 
To tam było starostwo i inne 
ważne urzędy. Niestety komu-
nikacja między miastami po-
zostawiała wiele do życzenia. 
Nie istniało połączenie kolejo-
we ani autobusowe. Pozosta-
wały przejazdy konne. Na sa-
mochód było stać niewielu. 24 
kilometry dzielące oba miasta 
pokonywano wozem w ok. 3,5 
godziny. Jeśli dodać do tego za-
łatwienie spraw i powrót mijał 

bezpowrotnie cały dzień.
27 sierpnia 1928 roku pry-

watny przedsiębiorca zlitował 
się nad mieszkańcami Golubia 
i uruchomił kurs z Golubia 
przez Wąbrzeźno do Chełmna 
i z powrotem:

– Nowa komunikacja jest 
dla ludności naszego powia-
tu bardzo dogodna, a przede 
wszystkim dla tej ludności, 
która przyjeżdża do urzędów 
jak np. Kasy Skarbowej – in-
formował Głos Wąbrzeski.

(pw)
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R E K L A M A

Patronka Prus Królewskich
POSTAĆ  Błogosławiona Juta z Bielczyn koło Chełmży patronuje diecezji chełmińskiej. Przybliżamy 
postać świętej – patronki dawnych Prus Królewskich

Błogosławiona Juta urodziła 
się około 1220 roku w Sanger-
hausen w Turyngii. Pochodziła 
z bogatych książąt bruńświc-
kich. Została żoną nieznanego 
z imienia rycerza von Sanger-
hausen, w którym tak rozbu-
dziła pobożność, że udał się do 
Jerozolimy dla uczczenia miejsc 
świętych. 

W wieku 20 lat owdowia-
ła, gdyż jej mąż zmarł w dro-
dze do Ziemi Świętej. Samotnie 
wychowywała dzieci. Juta roz-
dała majątek ubogim, a sama 
o „żebraczym chlebie” odwie-
dzała sanktuaria i posługiwała 
chorym. Po usamodzielnieniu 
dzieci, związała się z beginkami 
i należała do kręgu osób skupio-
nych wokół Mechtyldy z Magde-
burga. 

Około 1256 roku krewny jej 
męża (Anno von Sangershausen) 
został wielkim mistrzem krzy-
żackim i zaprosił Jutę do ziemi 
chełmińskiej, aby modlitwą 
i pokutą wspierała dzieło nawra-
cania Prus, Litwy i Jaćwieży. Juta 
osiadła za murami Chełmży.

Miała osobisty kontakt 

z pierwszym biskupem cheł-
mińskim Heidenrykiem oraz 
Janem z Łobdowa, którzy byli jej 
spowiednikami. Prowadząc asce-
tyczny tryb życia, opiekowała 
się, zapewne wraz z innymi be-
ginkami, niewielkim szpitalem 
św. Jerzego na przedmieściach 
Chełmży.

Według tradycji osiadła 
w pustelni w Bielczynach koło 
Chełmży. Wydaje się to jednak 
mało wiarygodne, z racji na 
późne pochodzenie mówiących 
o tym przekazów oraz fakt, że 
była to praktyka niezgodna z ty-
powym dla duchowości beginek 
akcentem na pełnienie dzieł 
miłosierdzia. Legenda mówi, że 
aby szybciej dotrzeć do kościoła 
Juta miała dar chodzenia przez 
jezioro.

Błogosławiona Juta zmarła 
12 maja 1260 roku. Już za życia 
uważana była za świętą. Zosta-
ła pochowana w południowej 
nawie Bazylika konkatedralnej 
Świętej Trójcy w Chełmży. Biskup 
Jan Lipski dekretem z 15 kwiet-
nia 1637 roku zatwierdził kult 
Juty, polecił wybudować kaplicę 

ku jej czci na miejscu dawnej 
pustelni, a zarazem ustanowił 
ją, wraz z bł. Dorotą z Mątowów, 
jedną z patronek Prus Królew-
skich. Powtórne ożywienie kul-
tu błogosławionej Juty nastąpiło 
za biskupa Andrzeja Załuskiego 
w połowie XVIII wieku. To on 
ufundował w kościele katedral-
nym w Chełmży marmurowy 
ołtarz ku jej czci.

Józef Szydzik, proboszcz 
chełmżyński i fordoński, odno-
wił kult błogosławionej i wybu-
dował kaplicę pod jej wezwa-
niem w Bielczynach na miejscu 
dawnej pustelni i dawniejszych 
kaplic. 20 maja 1984 biskup cheł-
miński Marian Przykucki ogło-
sił błogosławioną Jutę patronką 
dzieł miłosierdzia diecezji cheł-
mińskiej oraz wyznaczył odpust 
ku jej czci na trzecią niedzielę 
maja. W tym samym dniu do-
konał poświęcenia nowej kapli-
cy w Bielczynach, której prezbi-
terium stanowi dawna kaplica 
z 1937 roku. Błogosławiona Juta 
patronuje również Grudziądz-
kiemu Centrum „Caritas”. 

oprac. (szyw)

XX wiek

Skazani za Polskę
W czerwcu 1945 roku rozpoczął się proces szesna-
stu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. 
Zostali porwani przez sowieckich żołnierzy. Więk-
szość z nich skazano na śmierć lub wieloletnie 
więzienie.

Po wkroczeniu na ziemie 
polskie Armia Czerwona oraz 
NKWD starały się aresztować 
najważniejszych przywódców 
Polskiego Państwa Podziem-
nego oraz Armii Krajowej. 
W marcu 1945 roku w Prusz-
kowie doszło do rozmów mię-
dzy Sowietami a Polakami. Ro-
sjanie od początku planowali 
aresztować polskich dowódców 

i polityków. 
Do Pruszkowa przybyli 

m.in. delegat rządu i wicepre-
mier na kraj Jan Stanisław 
Jankowski, ostatni Komendant 
Główny AK, pełniący funkcję 
Komendanta Głównego orga-
nizacji „NIE” gen. Leopold Oku-
licki, przewodniczący Rady 
Jedności Narodowej Kazimierz 
Pużak oraz kilkunastu przy-

wódców polskich partii poli-
tycznych. Wszyscy oni zostali 
podstępnie aresztowani przez 
NKWD i następnego dnia wy-
wiezieni na Okęcie, skąd odle-
cieli specjalnym samolotem do 
Moskwy.

Polakom zarzucono: organi-
zację podziemnych oddziałów 
zbrojnych Armii Krajowej na 
tyłach Armii Czerwonej, utwo-
rzenie podziemnej organizacji 
wojskowo-politycznej „NIE”, 
działalność terrorystyczno-
dywersyjną i szpiegowską pod-
ziemnych oddziałów zbrojnych 
AK i NIE, pracę nielegalnych 
radiostacji nadawczo-odbior-
czych na tyłach Armii Czerwo-
nej oraz plan przygotowania 
wystąpienia zbrojnego w bloku 

z Niemcami przeciwko ZSRR.
Ponadto L. Okulickiemu, J. 

S. Jankowskiemu, S. Jasiukowi-
czowi i A. Bieniowi zarzucono, 
że byli organizatorami i kie-
rownikami polskiej organizacji 
podziemnej na tyłach Armii 
Czerwonej na terytorium za-
chodnich obwodów Białorusi 
i Ukrainy, na Litwie i w Polsce 
i działając według instrukcji 
tzw. rządu emigracyjnego, kie-
rowali robotą wywrotową prze-
ciwko Armii Czerwonej i ZSRR, 
dokonywali aktów terroru 
w stosunku do oficerów i żoł-
nierzy Armii Czerwonej, orga-
nizowali zamachów dywersyj-
nych i napadów podziemnych 
oddziałów zbrojnych, prowa-
dzili propagandę wrogiej wobec 

ZSRR i Armii Czerwonej. 
Polscy przywódcy pod-

ziemni spędzili początkowo 
prawie 3 miesiące w więzieniu 
NKWD na Łubiance, gdzie byli 
intensywnie przesłuchiwani. 
W sfingowanym procesie tylko 
4 osoby zostały uniewinnione. 
Reszta otrzymała wyroki od 
kilku miesięcy do 10 lat więzie-
nia. Generał Okulicki, delegat 
Jankowski oraz Jasiukowicz 
zostali zamordowani w więzie-
niach w Rosji. 

W ten sposób ZSRR pozbył 
się politycznych przywódców 
Polski, którzy mogliby utrud-
nić sowietyzację kraju po II 
wojnie światowej. 

(szyw)
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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
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Praca

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

Rolnictwo

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

Kupię ziemię pod uprawy rolne. Tel. kon-
taktowy 660 853 372

Różne

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

Usługi

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

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

Auto-Moto

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

Drewno/Węgiel

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

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

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

Nieruchomości

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

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

Czwartek 1 marca 2018 OGŁOSZENIA 29  GOLUB–CGD.PL

Praca

Drewno/węgiel

Rolnictwo

Różne

Usługi

Auto Moto

R E K L A M A

R E K L A M A

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

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

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

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

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

Biker-Budzyk rowery Giant Unibike - sprzedaż, 
serwis, naprawa, ul. Podgórna 47, Brodnica. kon-
takt pod nr. tel. 509 687 612

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Brod-
nica ul. Kopernika 7. tel. 530 186 139

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Brod-
nica ul. Farna 4. tel. 784 085 614

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Brod-
nica ul. Mostowa 8. tel. 662 126 961

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Wą-
brzeźno  ul. Kopernika 7. kontakt pod nr. tel. 608 
516 205

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Wą-
brzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8. kontakt pod nr. 
tel. 660 522 872

Hurtownia rowerów w Zieleniu - Sprzedaż, serwis, 
naprawa, tel. 605 418 025

Salon firmowy Romet - skutery, motocykle rowery, 
ul. Piłsudskiego 47, Rypin, kontakt pod nr. tel. 600 
261 092

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: zjeż-
dżalnia, zamek, euro bungee, wata, popcorn, ba-
lony, tel. 507 705 259

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. 

Express optyk OPTIX-bezpłatne badanie wzroku, 
wykonywanie okularów w 15 min., Golub-Do-
brzyń., ul. Piłsudskiego 18, tel. 56 682 00 03

fitness / aerobic

rowery

usługi

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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Ferie z profilaktyką w tle
GMINA RADOMIN  Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem w ferie nie mogły 
narzekać na nudę. Ostatnio wzięły udział w biwaku pod hasłem „Bezpieczne ferie – wypoczynek bez 
nałogów”

W biwaku uczestniczyli 
uczniowie klas IV-VII. Opieku-
nami i pomysłodawcami wypo-
czynku zimowego byli nauczycie-
le: Dawid Stachowski, Katarzyna 
Foksińska i Jarosław Miądzel. 
Wydarzenie zostało w większości 
sfinansowane przez wójta gminy 
Radomin Piotra Wolskiego. 

– Biwaki letnie i zimowe 
w naszej szkole stały się już tra-
dycją, a pan wójt zawsze z nami 
zawsze współpracuje przy tej 

inicjatywie, udzielając finanso-
wego wsparcia – tłumaczy Dawid 
Stachowski. – Podczas biwaku 
odbyły się pogadanki na temat 
profilaktyki uzależnień, ucznio-
wie pod okiem nauczycieli pra-
cowali w grupach, gdzie dzielili 
się swoimi wiadomościami z in-
nymi dziećmi na temat uzależ-
nień, ale także wykazali się po-
mysłowością w przeciwdziałaniu 
nałogom.

Oprócz zajęć edukacyjnych 

Profilaktyka przed wszystkim

Uczniowie odwiedzili także rypiński basen

Nie brakowało zabaw edukacyjnych

Pamiętajmy o bezdomnych
Golubsko-dobrzyńscy mundurowi podczas każdej służby sprawdzają miejsca, 
w których mogą przebywać osoby narażone na wyziębienie lub zamarznięcie.

Powiat

Od kilku dni towarzyszy nam 
znaczny spadek temperatury po-
niżej zera oraz  mroźny wiatr. 

– Te trudne warunki atmos-
feryczne dla osób bezdomnych, 
będących pod wpływem alko-

holu, czy też osób nieporadnych 
mogą stanowić zagrożenie nie 
tylko dla zdrowia, ale i dla życia 
– tłumaczy asp. sztab. Małgorza-
ta Lipińska z KPP. – Golubsko-
dobrzyńscy policjanci podczas 

każdej służby sprawdzają pu-
stostany, altany, dworce, klatki 
schodowe oraz wszystkie inne 
miejsca, gdzie mogą przebywać 
osoby bezdomne. Mundurowi 
podczas służby patrolowej zwra-
cają uwagę na miejsca, gdzie 
mogą znajdować się osoby będą-
ce w potrzebie.

Policja apeluje, by dzwonić 
na nr 997 lub 112 w przypadku za-
uważenia osoby leżącej lub sie-
dzącej na ziemi, ławce, przystan-
ku, która mogłaby być narażona 
na wyziębienie lub zamarznięcie. 
Jeden taki telefon może urato-
wać życie.

oprac. (ToB)
fot. KPP

dzieci pojechały do Torunia, do 
Cinema City, na projekcję fil-
mu „Jumanji” oraz odwiedziły 
centrum rozrywki Jum Arena. 
Zwieńczeniem dnia było wieczor-
ne  ognisko i pieczenie kiełbasek. 
Kolejnego dnia uczniowie poje-
chali na basen do Rypina, gdzie  
mogły zadbać o swoją kondycję 
fizyczną podczas zabaw w wo-
dzie.

(ToB)
fot. nadesłane
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Klimat radomina 
sprzyja sportowym inicjatywom

WYWIAD  Ze Sławomirem Rożkiem, trenerem czwartoligowych piłkarzy Sokoła Radomin i dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie, rozmawia Kamil Lewandowicz

– Start ligowych rozgrywek 
coraz bliżej. Jak oceni pan ak-
tualną formę zespołu?

– Cały czas pracujemy nad 
tym, aby w optymalnej formie 
nie tylko zacząć rozgrywki, ale 
przejść w dobrej dyspozycji przez 
całą rundę. Dotychczas rozegrali-
śmy pięć sparingów. Były w nich 
gorsze i lepsze momenty, lecz 
małymi krokami idziemy do przo-
du. Na razie zawodnicy jeszcze są 
zmęczeni, bowiem w tygodniu 
ciężko trenują. Pojawiają się rów-
nież choroby i małe kontuzje, ale 
to normalne w tym czasie. Robi-
my po prostu wszystko, żeby być 
w dobrej formie na wiosnę.

– Podstawowym celem dru-
żyny jest spokojne utrzymanie 
w IV lidze, czy też chcecie po-
walczyć o coś więcej?

– Chcemy grać w każdym 
meczu o zwycięstwo. Co to przy-
niesie, zobaczymy. Nie chcemy 
wybiegać daleko w przyszłość, 

skupiamy się na każdym kolej-
nym meczu. Mamy 18 meczów do 
rozegrania, co daje 54 punkty do 
zdobycia. W takim razie chcemy 
zdobyć komplet „oczek”. Jeżeli da 
to utrzymanie, super, jeżeli coś 
więcej, to jeszcze lepiej. W każ-
dym razie nie koncentrujemy się 
na analizie tabeli – takie jest na-
sze podejście. 

– Jak oceni pan atmosferę 
panującą na obiekcie w Rado-
minie? Klimat tego stadionu to 
wasz atut?

– Dla każdego mecze u siebie 
to atut. Dla nas ma to szczegól-
ne znaczenie, bowiem na trybuny 
przychodzą nasze rodziny i zna-
jomi oraz oddani kibice, co na 
pewno pomaga. Są mecze, w któ-
rych kibice zaczynają dopingo-
wać intensywnie naszą drużynę, 
a nam gra się wtedy najlepiej. 
Lubimy grać w Radominie, ale nie 
mamy problemu z potyczkami 
wyjazdowymi. Korzystając z oka-

zji, chciałbym zaprosić wszystkich 
na mecze Sokoła i przekazać, że 
wysoka frekwencja na obiekcie 
może  nam bardzo pomóc. Na to 
liczy cały zespół.

– Wiadomo już, czy do dru-
żyny dołączy jakiś nowy gracz, 
czy też nadal jesteście na eta-
pie testowania potencjalnych 
wzmocnień?

– Jesteśmy w trakcie finaliza-
cji trzech wypożyczeń, ale z racji 
tego, że nie jest to jeszcze zakoń-
czone i z szacunku do klubów, 
z których pochodzą ci gracze, nie 
chcę mówić o nazwiskach. Planu-
jemy poszerzyć kadrę o środko-
wego pomocnika, skrzydłowego 
i obrońcę.

– Kto zatem, według pana, 
może być liderem podstawo-
wej jedenastki w trakcie run-
dy wiosennej?

– Najważniejsza jest druży-
na. Nie skupiam się na indywidu-
alnościach. Chcę, żeby w moim 
zespole pod każdym względem 
panowała pełna zespołowość. 
Chciałbym, aby każdy był w sta-
nie stać się liderem, jeżeli zaj-
dzie taka potrzeba. Dla mnie 
takie samo znaczenie w zespole 
ma piłkarz najlepszy i ten, któ-
ry nie zmieścił się w meczowej 
kadrze.

– Jak istotne jest wsparcie, 
które zapewniła wam gmina?

Bez wsparcia gminy nie mo-
glibyśmy funkcjonować. Podejście 
władz do naszego klubu jest do-
skonałe. Najpierw wójt osobiście 
odwiedził  prezesa KPZPN, w celu 
zapewnienia go o pełnym popar-
ciu władz gminy Radomin dla So-

koła. Następnie władze dokonały 
modernizacji stadionu, przystoso-
wując go do norm IV ligi i dodat-
kowo dotowały nasz klub. Jeżeli 
chodzi o rok 2018, to dostaliśmy 
zapewnienia, że gmina przezna-
czy na zespół 85 tys. zł. W kolej-
nym roku otrzymamy zatem wię-
cej pieniędzy niż w poprzednim. 
Bardzo ważne jest również to, że 
z każdym problemem możemy iść 
do wójta i nigdy nie zostaniemy 
odesłani z przysłowiowym „kwit-
kiem”. Pozostaje mieć nadzieję, że 
współpraca zarówno z wójtem, 
jak i radnymi będzie nadal tak 
perfekcyjna i bezproblemowa.

– Pan, poza trenowaniem 
piłkarzy, ma od niedawna nowe 
obowiązki. Skąd pomysł, by 
stworzyć w Radominie Gminny 
Ośrodek Sportu?

– Ośrodek powstał, aby stwo-
rzyć możliwości spędzania czasu 
wolnego w sposób aktywny i kre-
atywny. Ośrodek ma zapewnić 
ofertę kulturalną i sportową dla 
mieszkańców gminy. Naszym za-
daniem jest także promowanie 
utalentowanych jednostek z oko-
lic oraz współpraca ze szkołami 
i innymi instytucjami, działający-
mi na terenie gminy Radomin. Bę-
dziemy starali się współtworzyć 
ciekawe inicjatywy tak, by dzieci 
i mieszkańcy z naszej gminy mo-
gli się dobrze bawić i rozwijać.

– Czy kierowanie takim 
przedsięwzięciem jest wyma-
gające? Jakie macie plany na 
najbliższy czas, jeśli chodzi 
o ośrodkową aktywność?

– Na pewno jest to spora od-
powiedzialność. Chciałbym, aby 

ośrodek działał prężnie. Kiero-
wanie każdym przedsięwzięciem 
wymaga odpowiednich cech od 
człowieka i pewnych poświęceń, 
ale jeżeli takowa inicjatywa dzia-
ła dobrze, przynosi też wiele sa-
tysfakcji. W lutym skupiliśmy się 
na aktywnych feriach. Od marca 
zaczyna funkcjonować orlik, na 
którym będą odbywały się zajęcia 
sportowe. W marcu pragniemy 
również zorganizować konkurs 
na logo dla ośrodka i ekspozycję 
prac o tematyce świątecznej, zro-
bionych przez uczniów ze szkół 
z terenu gminy Radomin. Przez 
cały czas w budynku GOKiS będą 
odbywały się zajęcia fitness dla 
kobiet i nauka tańca break dan-
ce. 

– Czy Radomin jest zatem 
dobrym miejscem do takich 
inicjatyw?

– Uważam, że mieszkańcy 
mają potrzeby kulturalne i spor-
towe. Dotychczas wykazują chęci 
do udziału w naszych zajęciach 
i imprezach. Mamy niemałą 
bazę sportową, a także budynek 
po byłym GOK-u do dyspozycji, 
więc podstawa do działań jest 
dobra. Myślę, że dobrze zarzą-
dzany ośrodek, przy odpowied-
nim wsparciu władz, może do-
brze funkcjonować, nawet na wsi. 
Wszelkie informacje o naszych 
działaniach i harmonogram zajęć 
można znaleźć na facebookowym 
profilu Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Radominie.

Rozmawiał: 
Kamil Lewandowicz 

fot. archiwum
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Hat-trick Los Blancos
SIATKÓWKA  W III Mistrzostwach Gminy Radomin w Siatków-
ce Mężczyzn triumfowali zwycięzcy dwóch poprzednich edy-
cji. Ekipa Los Blancos wyprzedziła Strażaka Płonne oraz zespół 
Playboys

Turniej rozegrano w minioną 
niedzielę, w hali sportowej w Ra-
dominie. Do zmagań pod siatką 
zgłosiło się pięć ekip: Playboys, Los 
Blancos, Leśnicy, Strażak Płonne 
oraz Motopompa OSP Radomin. 
Zespoły rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”, a bezkonkuren-
cyjna, po raz trzeci z rzędu, okazała 
się drużyna Los Blancos. 

MVP imprezy został Krzysztof 
Marcinkowski, a w teamie złotych 
medalistów zagrali poza tym: Piotr 
Marcinkowski, Łukasz Lewandow-
ski, Michał Hys oraz Dawid Rumiń-
ski.

(kl), fot. nadesłane

Drużyna Los Blancos zwyciężyła w zawodach trzeci raz z rzędu

Najlepsze ekipy dekorował m.in. Sławomir Rożek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie

KlASyfIKAcjA KońcoWA:
1. Los Blancos
2. Strażak Płonne
3. Playboys
4. Leśnicy
5. Motopompa OSP Radomin

Piłka nożna 

Półkolonie KS-u zakończone
Od 19 do 21 lutego trzydziestu zawodników z najmłodszych grup KS-u Piłkarz Go-
lub-Dobrzyń, pod opieką trenerów Łukasza Kierzkowskiego, Kamila Nowatkow-
skiego oraz Jacka Lewandowskiego, uczestniczyło w zimowych półkoloniach. 

Zajęcia odbywały się w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Golubiu-Dobrzyniu. Atrakcji 
nie brakowało. Młodzi piłkarze 
mieli możliwość kilkugodzinne-
go uczestnictwa w różnorakich 
zajęciach sportowych. Poza tym 
Klub Sportowy Piłkarz zorgani-
zował również zajęcia edukacyj-
ne i rekreacyjne. 

Pierwszego dnia przeby-
wający na półkoloniach gracze 
wraz z trenerami udali się do 

jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, 
gdzie mogli na własne oczy zo-
baczyć, jak na co dzień wygląda 
praca strażaka. Zostali prze-
szkoleni w kwestiach prawidło-
wego wzywania pomocy, byli 
również świadkami pokazowego 
alarmu i wyjazdu wozu strażac-
kiego do akcji. Mogli również 
sami zasiąść w jednym z pojaz-
dów. Drugi dzień to, poza tre-
ningami, wyjazd do Kinder Par-

ku w Toruniu. 
– Na twarzach naszych pod-

opiecznych gościł uśmiech, a ich 
zadowolenie jest dla nas sprawą 
priorytetową – zgodnie podkre-
ślali szkoleniowcy KS-u. 

Zimowe półkolonie zakoń-
czyły się długim spacerem na 
świeżym powietrzu i wewnętrz-
nym mini turniejem piłkarskim.

oprac. (kl) 
fot. pilkarz.futbolowo.pl

Bojowy staż karateków
Zawodnicy Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate 
Kyokushin wzięli udział w Regionalnym Stażu Bojo-
wym Systemu Combat 56 w Toruniu. 

Sztuki walki

W dniach od 24 do 25 lutego 
w Toruniu przeprowadzono kolejny 
Regionalny Staż Bojowego Systemu 
Combat 56. Golubsko-Dobrzyń-
ski Klub Karate Kyokushin na tym 
szkoleniu reprezentowało  dzie-
więć osób: Janusz Drywa, Tomasz 
Semeniuk, Anita Matura, Agniesz-
ka Jarosz, Artur Zglenicki, Artur 
Mazanowski, Roman Waśkiewicz, 
Tomasz Moskal oraz Piotr Maza-
nowski.

Zajęcia dla uczestników prowa-
dził twórca systemu mjr Arkadiusz 
Kups, wraz z instruktorami. 

– W czasie szkolenia skupiono 
się na samoobronie i elementach 

walki ulicznej na bazie technik Sys-
temu Combat 56 – zaznacza sensei 
Janusz Drywa. – Dodam, że w lu-
tym bieżącego roku mija 13 lat od 
kiedy  biorę udział w szkoleniach 
wraz z mjr Arkadiuszem, znanym 
między innymi z popularnej tele-
wizyjnej „Selekcji”. Gorące podzię-
kowania za udział i zaangażowanie 
należą się wszystkim karatekom 
z Golubia-Dobrzynia, a zdobyta 
wiedza zwiększy zapewne nasze 
bezpieczeństwo – podsumował 
szkoleniowiec Drywa.

(kl) 
fot. nadesłane

Ekipa z Golubia-Dobrzynia wraz z mjr Kupsem

Zajęcia bez wątpienia należały do interesujących


