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Plastica Sp. z o.o. powstała 
w 2004 roku jako innowacyjna i za-
awansowana technologicznie fir-
ma, która od początku działalności 
dysponuje najnowocześniejszym 
parkiem maszynowym światowej 
klasy producentów. Od powstania 
do dnia dzisiejszego firma, mająca 
swoją siedzibę we Frydrychowie, 
jest jedynym polskim wytwórcą 
paroprzepuszczalnych folii i lami-
natów używanych w przemyśle 
higienicznym, medycznym i odzie-
żowym.

Prezydent podczas swojej wi-
zyty miał okazję zwiedzić nowo-
czesne hale fabryczne i zobaczyć, 
jak działa to prężne przedsiębior-
stwo. Andrzej Duda był pod wiel-
kim wrażeniem tego, co zobaczył:  

– Toruńskie Zakłady Materia-
łów Opatrunkowych mają kilka-
dziesiąt lat tradycji – powiedział 
prezydent. – Od prawie 30 lat 

firma funkcjonuje w warunkach 
gospodarki wolnorynkowej, przy 
toczących się na przełomie lat 80. 
i 90. poważnych zmianach gospo-
darczych w naszym kraju. Jak do-
brze wiemy, wiele państwowych 
firm nie przetrwało tych zawi-
rowań. Albo nie wytrzymywały 
konkurencji z zachodnimi przed-
siębiorstwami, albo upadły, znisz-
czone przez rabunkowe działania 
prywatyzacyjne. Na szczęście tak 
się nie stało w Toruniu, w czym 
wielka zasługa prezesa Jarosława 
Józefowicza. Spółka sprywatyzo-
wała się w sposób bardzo uczciwy 
i stanowi w Polsce jeden z wzorów 
tego, że można było tę transfor-
mację gospodarczą przeprowadzić 
w taki sposób, aby nie tylko ura-
tować firmę i by ten nasz wspól-
ny majątek narodowy nie został 
zmarnowany, ale jeszcze można 
było ją rozwijać.

Andrzej Duda przypomniał, 
że TMZO zostało dwukrotnie uho-
norowane nagrodą gospodarczą 
Prezydenta RP, m.in. w kategorii 
„Odpowiedzialny Biznes”, ze wzglę-
du na prowadzone przez tę grupę 
mnogość działać pomocowych 
i charytatywnych, mających na 
celu dobro drugiego człowieka.

Prezes Józefowicz towarzyszył 
Andrzejowi Dudzie w zwiedzaniu 
fabryki, a następnie obaj udali się 
na wspólne rozmowy z zarządem 
spółki, gdzie przedstawiono pre-
zydentowi obecną sytuację TMZO 
w kraju i zagranicą, a także pro-
gnozowane kierunki rozwoju i dal-
sze inwestycje. Prezydent był pod 
wrażeniem przedstawionej mu wi-
zji i podkreślał że chciałby, aby taki 
model biznesowy był realizowany 
w innych polskich spółkach.

Tekst i fot.
Damian Lebowski
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Prezydent Duda 
odwiedził powiat

KOWALEWO POMORSKIE  We wtorek 20 marca w firmie Pla-
stica, wchodzącej w skład grupy Toruńskich Zakładów Mate-
riałów Opatrunkowych S.A., gościł Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda
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Reklama w CGD  tel. 608 688 587Dyżur reporterski 24 h tel. 721 093 072 

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

POWIAT  Dyskutowali o przyszłości regionu
W czwartek 15 marca samorządowcy z regionu oraz zaproszeni goście 
spotkali się na I Golubsko-Dobrzyńskim Forum Rozwoju. W wydarzeniu 
wziął udział m.in wicewojewoda Józef Ramlau. Więcej na stronie 5.

Tekst i fot. (nał)
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Pościg za dilerem
POWIAT  Przez około 15 km policjanci ścigali 22-latka, 
który w Pluskowęsach nie zatrzymał się do kontroli. Oka-
zało się, że mężczyzna miał przy sobie 350 g narkotyków
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Do tego zdarzenia doszło na 
drodze krajowej nr 15. Funkcjo-
nariusze próbowali zatrzymać 
kierowcę osobowego opla, który 
w terenie zabudowanym prze-
kroczył prędkość o 27 km/h. Męż-
czyzna jednak zignorował patrol 

i rozpoczął ucieczkę. Policjanci, 
używając sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych, ruszyli za nim 
w pościg.

– Kierujący oplem, podczas 
ucieczki popełnił szereg wykro-
czeń, zajeżdżał drogę munduro-

wym i wyprzedzał inne pojaz-
dy w miejscu niedozwolonym. 
Dodatkowo, przez boczne okno 
pojazdu wyrzucił jakieś dwa pa-
kunki – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska. 

Po około 15 km policji udało 
się zatrzymać uciekiniera. Oka-
zało się, że kierowca, mieszka-
niec powiatu działdowskiego, 
przewoził narkotyki.

– W pakunkach, których po-
zbył się w trakcie ucieczki było 
ponad 100 g amfetaminy oraz 
blisko 250 g marihuany. Ponadto 
mężczyzna nie posiadał upraw-
nień do kierowania pojazdami – 
dodaje Małgorzata Lipińska. 

Kierowca usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości nar-
kotyków z zamiarem ich dalszej 
sprzedaży, odpowie także za 
niezatrzymanie się do kontroli 
drogowej. Grozi mu do 10 lat po-
zbawienia wolności. Dodatkowo 
pobrano mu krew do badania, by 
wyjaśnić czy w czasie jazdy nie 
był pod wpływem narkotyków.

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Gmina Zbójno

Założyli uniwersytet
Przy Gminnej Bibliotece w Zbójnie powstał Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. 

Jest to efekt działania pro-
jektu „Senior też badacz. Pod-
noszenie kompetencji osób 
starszych i włączenie ich w dzia-
łania badawcze i analityczne 
z zakresu nauk społecznych, 
medioznawstwa i nauk o dzien-
nikarstwie”. 

Zbójeński UTW podpisał 
umowę z Fundacją Instytut Dys-
kursu i Dialogu. Projekt jest do-

finansowany przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach programu „Wsparcie 
UTW”. Na uroczystym podpisa-
niu umowy nie mogło zabraknąć 
przyszłych słuchaczy uniwersy-
tetu. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele klubów seniora 
z Działynia, Wielgiego i Zbójna.

(szyw)
fot. nadesłane

UTW Zbojno – UTW w Zbójnie powstał przy gminnej bibliotece

Powiat

Przegląd pojazdów
W sobotę 24 marca w godz. 9.00-13.00 w stacjach 
kontroli pojazdów w Golubiu-Dobrzyniu i w Kowale-
wie Pomorskim będzie można bezpłatnie sprawdzić 
stan techniczny swojego pojazdu.

Badanie będzie można wy-
konać w okręgowych stacjach 
kontroli pojazdów: ul. Szosa Ry-
pińska 32 A, Golub-Dobrzyń; ul. 
Sokołowska 7, Golub-Dobrzyń; 
ul. Sokołowska 23, Golub-Do-

brzyń; ul. Brodnicka 23  Kowale-
wo Pomorskie.

– Każda pora roku jest do-
bra na zadbanie o stan technicz-
ny swojego pojazdu. Wcześnie 
wykryty defekt w aucie uchroni 

nas przed ewentualnymi zdarze-
niami drogowymi, które są za-
grożeniem dla naszego zdrowia, 
a co ważniejsze życia – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP w Golubiu-Dobrzyniu. 

Stacje sprawdzą skuteczność 
działania hamulców, stan tech-
niczny zawieszenia, ustawienie 
świateł oraz działanie amorty-
zatorów. Przeprowadzone bada-
nia są wykonywane bez wpisów 
w dowód rejestracyjny. Podczas 
przeglądu policjanci Zespołu 
Ruchu Drogowego będą udzielać 
porad dotyczących przepisów 
ruchu drogowego. 

(ToB)
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Drugie podejście 
do „kowalewskiej” 

POWIAT  Zarząd Dróg Wojewódzkich powtórzył przetarg na 
przebudowę „drogi kowalewskiej”. Czy tym razem uda się wy-
łonić wykonawcę?
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Do pierwszego przetargu 
stanęło pięć firm, ale wszystkie 
oferty okazały się zbyt kosztow-
ne. W związku z tym, w lutym 
ZDW unieważnił postępowanie. 

– Po pierwszym postępo-
waniu zdecydowaliśmy się po-
wtórzyć przetarg na to zada-
nie – tłumaczy Michał Sitarek 

z Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy. – Jesteśmy te-
raz po otwarciu ofert w drugim 
postępowaniu. Wykonawcy jed-
nak bardzo podobnie wycenili 
wartość prac na DW nr 554 (15-
20 mln zł, 7-letnia gwarancja). 
Trwają jeszcze analizy dotyczące 
sposobu sfinansowania zadania. 

Jeśli zostaną zwiększone środki 
na to przedsięwzięcie, będziemy 
mogli podpisać umowę na prace 
budowlane. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
liczy, że prace ruszą już wiosną. 

(ToB)
fot. archiwum
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Gmina Golub-Dobrzyń

Groźna kolizja na „krajówce”
W czwartek 16 marca w Karczewie doszło do poważnie wyglądającej kolizji. Na 
drodze krajowej kierujący osobowym VW wymusił pierwszeństwo i uderzył w ja-
dącego prawidłowo opla. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 

W  S K R Ó C I E
GOLUB-DOBRZYŃ Olimpiada historyczna 
27 marca na Zamku Golubskim już po raz drugi będzie rozgry-

wany finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. Składa się 
z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Ten ostatni 
właśnie odbędzie się na Zamku Golubskim. W tym roku do finału 
zakwalifikowało się blisko stu uczestników z całej Polski, także ucznio-
wie z naszego powiatu.

GOLUB-DOBRZYŃ Muzyczne emocje
7 kwietnia w Domu Kultury wystąpi Damian Holecki. To kompozy-

tor, instrumentalista, prezenter telewizyjny i radiowy. Początek o 17.00. 
Bilety kosztują 35 zł. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 56 683 24 08.

(ToB) 

Do zdarzenia doszło wczesnym 
popołudniem na drodze krajowej 
nr 15.

– Skierowani na miejsce po-
licjanci ,,drogówki” ustalili, że 50-
letni mieszkaniec powiatu rypiń-
skiego, kierujący osobowym VW, 
włączając się do ruchu z drogi pod-
porządkowanej, nie ustąpił pierw-
szeństwa jadącemu prawidłowo 

osobowym oplem, w wyniku cze-
go pojazdy zderzyły się i wypadły 
z drogi – tłumaczy asp. sztab. Mał-
gorzata Lipińska z KPP Golub-Do-
brzyń. – Jak ustalili mundurowi, 
kierujący w chwili zdarzenia byli 
trzeźwi i nie odnieśli żadnych ob-
rażeń ciała. 

50-letniemu sprawcy kolizji 
policjanci zatrzymali prawo jazdy. 

Teraz za spowodowanie zagrożenia 
w ruchu drogowym odpowie przed 
sądem. Grozi mu kara grzywny do 
5 tys. zł. Policjanci apelują o ostroż-
ną i uważną jazdę. Brak wyobraźni 
i nadmierna prędkość to w dalszym 
ciągu główne przyczyny kolizji i wy-
padków drogowych.

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Sołectwem Radomin od 2015 
roku kieruje Mirosław Orze-
chowski. Jest to jego pierwsza 
kadencja. Oboje z żoną są już na 
emeryturze. Pani Helena chętnie 
pomaga mężowi we wszystkich 

sołeckich sprawach. Pan Miro-
sław pełni również funkcję ko-
ścielnego w parafii radomińskiej.

W sołectwie zamieszku-
je 1100 osób. Jest tu 50 gospo-
darstw rolnych, a tereny rolnicze 

zajmują prawie 1106 hektarów.
– To duże sołectwo, więc 

i pewnie budżet jest duży? 
– Faktycznie, jest dosyć duży 

i wynosi 39 tys. zł, jednak wy-
datki też są duże. Przykładowo, 
utrzymanie przejezdności dróg 
i ich bieżące naprawy to koszt 
13 tys. zł. Ich odśnieżanie to ko-
lejne 13 tys. zł. Obcinanie trawy 
wśród rowów, koszenie murawy 
stadionu, terenów przy świetlicy 
i placu zabawa dla dzieci to wyda-
tek rzędu około 2,1 tys. zł. Utrzy-
manie świetlicy, zakup węgla na 
jej ogrzewanie kosztuje 3 tys. zł. 
Doposażenie Stowarzyszenia No-
woczesnej Gospodyni, czyli za-
kup artykułów AGD to koszt 4,5 
tys. zł. Na jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej przeznaczyliśmy 
w tym roku 1 tys. zł. Na organiza-
cję dożynek wydajemy 500 zł. Na 

szeroko pojęta integrację miesz-
kańców zaplanowaliśmy dokład-
nie 1840 zł.

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

– W naszym sołectwie dzia-
ła kilka instytucji, które na co 
dzień zajmują się działalnością 
kulturalną. Bardzo aktywnie 
działa Stowarzyszenie Nowo-
czesnej Gospodyni, które skupia 
w swoich szeregach ponad 62 
panie. Organizują one imprezy 
integracyjne dla mieszkańców. 
W sołectwie są organizowane 
andrzejki, Dzień Kobiet czy też 
spotkania wigilijne. Dużym za-
interesowaniem cieszą się zaba-
wy sylwestrowe i karnawałowe. 
Prężnie działa też Dom Kultury. 
Jest również bardzo dobrze wy-
posażony kompleks sportowy. 

Posiadamy stadion sportowy, na 
którym swoje mecze piłkarskie 
rozgrywa IV ligowy klub sporto-
wy Sokół. Znajdują się tam też: 
orlik i hala sportowa. Mamy rów-
nież budynek OSP, plac zabaw dla 
dzieci i siłownię zewnętrzną. 

– Co można powiedzieć 
o współpracy sołectwa z lokal-
nym samorządem?

– Współpraca jest oparta na 
zrozumieniu potrzeb lokalnego 
społeczeństwa przez wójta Pio-
tra Wolskiego i jego pracowni-
ków. To właśnie za jego kadencji 
została całkowicie wyremonto-
wana świetlica wiejska i powsta-
ło wiele obiektów użyteczności 
publicznej. Gmina rozumie nasze 
potrzeby i pomaga nam w ich za-
spokojeniu.

Tekst i fot.
(Maw)

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Wieś Radomin to siedziba gminy i sołectwa. Tu znajdują się również wszystkie ważniej-
sze instytucje

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Golub-Dobrzyń

Z myślą o rolnikach
Od 15 marca rolnicy mają możliwość składania wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku nowością 
jest to, że muszą to robić w formie cyfrowej. Z my-
ślą o nich w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń powstał 
punkt konsultacyjny, w którym mogą uzyskać po-
moc.

Punkt konsultacyjny mieści 
się w sali posiedzeń urzędu gmi-
ny, w piwnicy urzędu. Czynny jest 

codziennie od 7.30 do 15.30. Rolnik 
może na miejscu skorzystać ze 
stanowiska komputerowego i sa-

modzielnie złożyć wniosek. Może 
także skorzystać z pomocy pra-
cowników.

Dotychczas wnioski o dopłaty 
były składane w formie papierowej. 
Tylko nieliczni korzystali z możli-
wości złożenia wniosków przez in-
ternet. W tym roku się to zmieni. To 
wywołuje spore poruszenie wśród 
rolników. Pierwszym obowiązkiem 
gospodarza jest zarejestrowanie się 
w aplikacji eWniosekPlus. Następ-
nie należy wypełnić wniosek i wy-
rysować mapki. Czas na składanie 
dokumentów mija 15 maja.

(pw)
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Rozmawiali o przyszłości
GOLUB-DOBRZYŃ  15 marca odbyło się I Golubsko-Dobrzyńskie Forum Rozwoju, w którym uczestni-
czył m.in wicewojewoda Józef Ramlau. – Takie spotkania są bardzo ważne dla naszego miasta i powiatu, 
trzeba zdiagnozować jakie działania należy prowadzić, by mieszkańcom żyło się lepiej – mówi organi-
zator Jerzy Cieszyński

I Golubsko-Dobrzyńskie Fo-
rum Rozwoju zorganizowano 15 
marca w sali konferencyjnej Ka-
prys. Gośćmi specjalnymi forum 
byli: Agnieszka Lewalska z War-
szawskich Towarzystw Bizneso-
wych, wicewojewoda kujawsko-
pomorski Józef Ramlau, poseł 
Jan Krzysztof Ardanowski. Wy-
darzenie wspierali: przewodni-
czący koła Porozumienie w Go-
lubiu-Dobrzyniu Filip Szreter,  
wiceprzewodniczący toruńskiego 
okręgu Porozumienia Wojciech 
Kwiatkowski oraz członek za-
rządu Prawa i Sprawiedliwości 
Dariusz Zdziarski. Organizato-
rem był Jerzy Cieszyński. Zain-
teresowanie spotkaniem było 
bardzo duże, o czym świadczy 
fakt, że na sali pojawili się tak-
że: przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia Łukasz Pie-
trzak, wiceprzewodniczący rady 
Jarosław Zakrzewski i Krzysztof 
Skrzyniecki (reprezentujący także 
w mieście ugrupowanie Kukiz’15), 
wójt gminy Radomin Piotr Wolski 
oraz były burmistrz Roman Ta-
sarz i była wiceburmistrz Izabela 
Lewandowska.

W zgodzie o przyszłości
– Spotkanie ma charakter 

dyskusyjny – rozpoczął Jerzy 
Cieszyński. – Zależy mi na tym 
byśmy potrafili rozmawiać o na-
szym mieście, o naszym powiecie. 
Jak powiedział ks. Józef Tischner: 
„Napędem demokracji jest wza-
jemne uznanie obywateli”, stąd 
dzisiaj nasza obecność tutaj. Jest 
ona spowodowana troską o mia-
sto i powiat.

W dalszej części Jerzy Cie-
szyński zwrócił uwagę na to jaka 
jest rola samorządów oraz na to, 
że zbyt mało ludzi uczestniczy 
w procesie budowania dobrych 
samorządów. Zauważył, że Polska 
powiatowa ma pewne deficyty, 

Wicewojewoda Józef Ramlau zwrócił 
uwagę,że Golub-Dobrzyń tkwi 
w letargu i zaoferował swoją pomoc

Sala konferencyjna Kaprys wypełniła się po brzegi

które należałoby merytoryczne 
wypełnić. Cieszyński wspomniał 
również, że to spotkanie nie jest 
kampanią wyborczą, a przygo-
towaniami do zmian. Dodał, że 
zorganizowano je po to, by zdia-
gnozować sytuację, oczekiwania 
mieszkańców. Jerzy Cieszyński 
zwrócił uwagę na fakt, że miesz-
kańcy Golubia-Dobrzynia mają 
już dość obrażania, obraźliwych 
kampanii i poniżającej miasto sy-
tuacji, która miała miejsce kilka 
lat temu.

– Miasto Golub-Dobrzyń 
przeżyło to bardzo boleśnie, ja 
osobiście nie przyłożę żadnego 
zdania do tego, żeby miasto znów 
musiało doznawać szoku – mó-
wił Cieszyński. – Żeby mieszkań-
cy musieli wybierać pomiędzy 
mniejszym lub większym złem. 
Chcę, żeby wybierali z przekona-
niem, że w tych ludziach, których 
spotykają jest wartość. My chyba 
już przestaliśmy wierzyć, że moż-
na iść do wyborów z programem 
i że można te wartości, które są 
zawarte w programie później 
realizować. Nauczyliśmy się żyć 
w przestrzeni publicznej, skazu-
jąc się na inwektywy, obrażania, 
poniżenia i szukanie, jak też moż-
na dołożyć mojemu koledze.

W dalszej części forum go-
spodarz poruszył problemy mia-
sta, które powinno być centrum 
powiatu, a z jakichś przyczyn nim 
nie jest. Zwrócił uwagę na fakt 
opuszczania Golubia-Dobrzynia 
przez młodzież i mieszkańców. 
Przedstawił propozycje rozwią-
zania tych problemów oraz ocze-
kiwał propozycji od zebranych.

Wojewoda i poseł pomogą
W dalszej części głos zabrał 

wicewojewoda kujawsko-pomor-
ski.

– Wojewoda to nikt inny jak 
terenowy minister, czyli przed-
stawiciel rządu, który ma repre-
zentować rząd, zbierać dla rządu 
informacje z terenu – mówił Jó-
zef Ramlau. – Będę uczestniczył 
w budowaniu dobrej strategii wy-
borczej, bo to jest mój obowiązek 
jako przedstawiciela rządu. Rząd, 
którego jestem reprezentantem 
jest sprzymierzeńcem miesz-
kańców regionu, którzy się spo-
tykają i chcą rozmawiać o swojej 
przyszłości i chcą tę przyszłość 
zmieniać, ponieważ zależy nam 
na bardzo intensywnym rozwo-
ju, bo zbyt wiele okazji już stra-
ciliśmy. Zależy nam, by władza 
została oddana w ręce ludzi naj-
sprawniejszych.  

Wicewojewoda mówił o waż-

nej polityce krajowej i potencjale 
Polski, także tej powiatowej.

– Tak jak wy nie jesteście za-
dowoleni ze stopnia wykorzysta-
nia walorów jakimi dysponujecie, 
tak i wojewoda nie jest zadowo-
lony z tego, że region w którym 
przyszło mu być przedstawicie-
lem rządu, położony w samym 
sercu kraju, nie do końca wy-
korzystuje to dobre położenie 
i rzeczy rozwojowe. Chcemy to 
w najbliższym czasie poprawić – 
tłumaczył Ramlau.

Wicewojewoda podkreślał, że 
proces budowania pomyślności 
gospodarczej trzeba zaplanować, 
zaprogramować, zrobić pierwszy 
krok i takie spotkania są ważne. 
Józef Ramlau zauważył, że sąsia-
dujące z Golubiem-Dobrzyniem 
miasta, mając gorsze potencjal-
nie warunki, są dalej np. Rypin, 
który słabe warunki potrafi prze-
kuć w sukces, a – jak stwierdził 
Józef Ramlau – nasze miasto 
tkwi w letargu, uśpieniu i swoich 
warunków nie wykorzystuje.

– Życzę wam byście nie za-
niedbali żadnych pól, dobrze 
zdiagnozowali aktywa jakimi dys-
ponujecie. Macie dużo roboty, ale 
dacie sobie z tym radę, ponieważ 
jest wśród was wielu doświadczo-
nych ludzi. Jeśli będziecie potrze-
bowali pomocy i uznacie, że wi-
cewojewoda kujawsko-pomorski 
ze swoimi współpracownikami 
jest w stanie wam w czymś po-
móc, to z taką pomocą z chęcią 
wam przyjdziemy. 

Na spotkaniu zabrał też głos 
poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

– Nigdy o tym nie mówiłem, 
moim przodkowie pochodzą 
z powiatu golubsko-dobrzyń-
skiego, z Podzamku Golubskiego, 
a rodzina mojej żony ze Skępska – 
mówił Ardanowski. – Więc mogę 
powiedzieć, że myśląc o rozwoju 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go, w jakiś sposób spłacam dług 
wobec moich przodków, którzy 
później się stąd wyprowadzili.

Pomoc i kontakty 
dla przedsiębiorców
Na forum pojawił się też 

warszawski akcent, za sprawą 
obecności Agnieszki Lewalskiej 
z Towarzystw Biznesowych, któ-
ra w swojej prelekcji przedstawi-
ła rolę przedsiębiorstw w rozwo-
ju regionu.

– Szansą na rozwój przed-
siębiorczości w waszym powiecie 
jest zgoda, wspólne się zrzesza-
nie i wspieranie się przedsiębior-
ców – mówiła Agnieszka Lewal-
ska z Warszawskich Towarzystw 

Biznesowych. – Kiedy przedsię-
biorcy zaczynają się wspierać, 
jest im dużo łatwiej. Nieważne 
czy ktoś ma małą czy dużą firmę, 
na wspólnych spotkaniach przed-
siębiorcy pomagają sobie, razem 
szukają kontrahentów i rozwią-
zują swoje problemy, a wszystko 
to w zgodzie z kręgosłupem mo-
ralnym, bez żadnej zawiści. Tak 
działają Towarzystwa Biznesowe 
w Warszawie, Łodzi czy innych 
miastach. To przynosi wymierne 
sukcesy. Nie mamy zrzeszonego 
jeszcze tak małego miasta jak 
Golub-Dobrzyń, to organizato-
rzy Forum Rozwoju wyszli do nas 
z inicjatywą, która będzie was 
jednoczyła.

Agnieszka Lewalska zapewni-
ła, że kiedy pojawi się lider do za-
wiązania golubsko-dobrzyńskiej 
grupy przedsiębiorców, wesprze 
ich swoim działaniem oraz kon-
taktami biznesowymi do firm 
m.in. z rynku warszawskiego czy 
innych miast w kraju.

Jest efekt i plany
Podczas spotkania zebranym 

rozdano ankiety, w których za-
warto pytania dotyczące obec-
nego rozwoju gospodarczego 
miasta (m.in. stan dróg, warunki 
prowadzenia działalności gospo-
darczej czy turystycznej, atrak-
cyjność inwestycyjną miasta), 
pytania dotyczące ochrony śro-
dowiska na terenie miasta (stan 
środowiska naturalnego, stan 
zieleni czy czystości w mieście) 
a także rynku pracy, kultury, za-
dowolenia z obsługi przez urząd 
miasta. 90 procent responden-
tów wykazało ogólne niezadowo-
lenie z funkcjonowania i rozwoju 
Golubia-Dobrzynia. Tylko 30 proc. 
badanych poleciłoby Golub-Do-
brzyń turystom do zwiedzania, 
a zaledwie 10 proc. znajomemu 
do prowadzenia biznesu. 93 proc. 

badanych jest niezadowolonych 
z obsługi przez urząd miasta. An-
kiety te zostały przekazane przez 
organizatora do wglądu zapro-
szonym gościom w celu wspólne-
go pochylenia się nad wskazany-
mi problemami. Spotkanie trwało 
do późnych godzin wieczornych. 
Zakończyło się pytaniami z sali 
dotyczącymi m.in. edukacji. Roz-
mowy i wymianę poglądów doty-
czących rozwoju naszego miasta 
i powiatu prowadzono także przy 
przygotowanym poczęstunku.

– Spotkanie było bardzo me-
rytoryczne i obiecujące – mówi 
organizator Jerzy Cieszyński. 
–Poruszono wiele ważnych te-
matów dla miasta Golubia-Do-
brzynia i powiatu golubsko-do-
brzyńskiego. Zwróciłem uwagę na 
problemy w naszej małej ojczyź-
nie i wspólnie szukaliśmy najlep-
szych rozwiązań.

Wkrótce kolejne spotkania. 
Zaplanowano na kwiecień fo-
rum dla kobiet, potem spotkanie 
w maju dla seniorów i w czerwcu 
dla młodzieży.

– Chcemy także z tymi gru-
pami porozmawiać, ponieważ 
żeby wypracować naprawdę do-
bry plan, potrzeba zebrać gło-
sy i uwagi ze wszystkich środo-
wisk – mówi Jerzy Cieszyński. 
– Forum Rozwoju, jak i kolejne 
spotkania, są otwarte dla każde-
go. Poruszamy na nich sprawy 
istotne dla miasta i danych grup 
społecznych. Jeśli komuś zależy 
na rozwoju naszego miasta to 
zapraszam do uczestnictwa i za-
brania głosu na spotkaniu.

Film oraz więcej zdjęć z I Go-
lubsko-Dobrzyńskiego Forum 
Rozwoju można obejrzeć na na-
szym portalu: www.golub-cgd.pl. 

Tekst i fot. 
(nał)
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Nowa twarz to i nowe pomy-
sły na działalność koła. W chwili 
obecnej należą do niego 22 panie 
w różnym wieku. Najmłodsza li-
czy 23 lata, a najstarsza około 70 
lat. 

– W prace koła chętnie anga-
żuje się również młodzież – mówi 
Małgorzata Kamińska. –  Główny 
cel naszej działalności to zacho-
wanie tradycji, przekazywanie 
obyczajów młodszemu pokole-

niu oraz spotkania międzypoko-
leniowe. Posiadamy w swojej gar-
derobie tradycyjne stroje ludowe 
z Kujaw, które chętnie ubieramy 
na wszelkiego rodzaju festyny, 
w których uczestniczymy. 

KGW w Węgiersku ma swoją 
bazę w świetlicy wiejskiej z osob-
nym wejściem i całym zapleczem 
kuchennym. Panie zaczynały 
praktycznie od zera. Były tylko 
i aż ogromne chęci. Dzięki pracy 

oraz wsparciu władz samorzą-
dowych i sołectwa obecnie koło 
posiada praktycznie wszystko, co 
konieczne, by móc prężnie dzia-
łać.  

Na co dzień koło działa 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
„Na rzecz Rozwoju wsi Węgiersk 
i Macikowo”. Dzięki dobrej współ-
pracy przy realizowaniu takich 
programów jak „Chrońmy sady 
swych przodków”, „Od śliweczki 
do gąseczki” panie potrafiły po-
zyskać środki finansowe na swoje 
potrzeby. W ramach tych projek-
tów posadziły ponad 100 drzew 
owocowych, które w chwili obec-
nej przynoszą konkretne profity.  

Obecnie prowadzone są 
warsztaty jak wykorzystać dary 
natury, czyli sporządzanie wszel-
kiego rodzaju konfitur, powideł 
czy też nalewki z uzyskanych 

owoców. 
– Węgiersk to przecież owo-

cowa kraina – tłumaczy Ka-
mińska. – Właśnie te zalety są 
wykorzystywane do promocji 
regionu. Na spotkania z sadami 
przyjeżdżają zorganizowane gru-
py młodzieży, aby poznać zasa-
dy upraw drzew owocowych. Są 
organizowane gry terenowe dla 
młodzieży. Wszystko to sprzyja 
przekazywaniu tradycji pielęgno-
wania drzew owocowych i wyko-
rzystaniu ich owoców.

Panie współpracują też 
z miejscową szkołą podstawo-
wą, różnymi stowarzyszeniami 
na rzecz środowiska wiejskiego. 
W kalendarzu imprez KGW można 
spotkać między innymi organiza-
cję festynów na rzecz mieszkań-
ców. Na początku lata odbywa się 
festyn międzypokoleniowy, na 
którym bawią się młodzi i starsi 
mieszkańcy. Dobrze została przy-
jęta również „Noc świętojańska”, 
pokazujemy jak dawniej święto-
wano nadejście lata. Puszczane 
są wianki na pobliskim jeziorze 
Grodno. Koło organizuje również 

wycieczki po Polsce. Mieszkańcy 
mieli możliwość zwiedzenia Ko-
tliny Kłodzkiej. 

– W tym roku planujemy 
wycieczkę w polskie góry. Chce-
my zobaczyć stolicę polskich 
Tatr, czyli Zakopane – dodaje 
Kamińska. Nie tylko sami jeździ-
my, ale przyjeżdżają też do nas. 
Gościliśmy u siebie mieszkańców 
Ukrainy czy też pobliskiej Chełm-
ży. Zaprezentowaliśmy im nasze 
osiągnięcia. Nawiązaliśmy kon-
takty, które być może zaowocują 
czymś dobrym. Bardzo chętnie 
bierzemy też udział w imprezach 
organizowanych przez władza sa-
morządowe, dożynkach i impre-
zach na szczeblu wojewódzkim. 
Z chęcią wystawiamy nasze stoły 
z potrawami regionalnymi a tak-
że z tego, z czego słynie Węgiersk, 
czyli owocami naszych sadów.

Okazuje się zatem, że Koło 
Gospodyń Wiejskich to stowa-
rzyszenie, które żyje nie tylko 
tradycjami, ale również współ-
czesnością.

Tekst i fot. 
(Maw)

Łączą tradycję ze współczesnością 
Koło Gospodyń Wiejskich w Węgiersku w 2009 roku wznowiło swoją działalność 
po 20 latach przerwy. Na czele tej organizacji stanęła Małgorzata Kamińska. 

Gmina Golub-Dobrzyń

podsumowanie u strażaków
GMINA RADOMIN  Strażacy z jednostki OSP Radomin mają za sobą zebranie sprawozdawcze. Druhowie 
oraz zaproszeni goście spotkali się 17 marca w sali remizy w Radominie

Nadszedł czas na podsumo-
wania w strażackich szeregach. 
W ostatnią sobotę druhowie 
OSP Radomin zebrali się, aby 
zdać sprawozdania ubiegłe-
go roku oraz omówić plany na 
obecny. Zostało zaprezentowa-
ne sprawozdanie z działalności 
jednostki w ubiegłym roku oraz 
sprawozdanie finansowe. Zarząd 
OSP otrzymał absolutorium za 
okres sprawozdawczy. W ubie-
głym roku jednostka OSP Rado-
min brała udział w 43 akcjach. 

– Nasza jednostka liczy ogó-
łem 34 osoby. W ubiegłym roku 
dołączyła do nas jedna osoba. 
Przeszkolonych kursem pod-
stawowym jest 14 osób, w tym 
trzech dowódców. Jest wśród 
nas sześciu ratowników me-
dycznych, a cztery osoby mogą 
przyjmować lotnicze pogotowie 

ratunkowe. Mamy dwa samo-
chody pożarnicze: stara i merce-
desa. Mercedes jest wyposażony 
w hydraulikę do ratowania osób 
uwięzionych w pojazdach, nato-
miast star posiada pług śnieżny. 
Możemy nim udrożnić drogę, 
np. w przypadku problemu do-
jazdu karetki. Poza ratowaniem 
zajmujemy się propagowaniem 
kultury wśród młodzieży i bie-
rzemy czynny udział w wielu 
uroczystościach oraz zawodach 
strażackich. W naszych szere-
gach dużą część zajmuje mło-
dzież. Od dwóch lat funkcjonuje 
żeńska drużyna. Oby tak dalej 
– opowiada naczelnik jednostki 
Łukasz Prądzyński. 

Wśród druhów byli obec-
ni goście: wójt gminy Radomin 
Piotr Wolski, komendant powia-
towy PSP w Golubiu-Dobrzyniu 

Paweł Warlikowski, komendant 
gminny OSP Leszek Szulc, pre-
zes ZOSP Janusz Zieliński, czło-
nek ZOSP Henryk Szynkiewicz 
oraz sołtys Radomina Mirosław 
Orzechowski. Zaproszeni nie 
szczędzili miłych słów, a ich 
uwadze nie umknęła duża liczba 
młodych. Piotr Wolski wyraził 
swoją dumę ze strażaków i za-
pewnił ich o dalszym wsparciu. 

W tym roku jednostka 
przeznaczy fundusze na zakup 
sprzętu oraz jego bieżącą kon-
serwację, a także na ochronę 
osobistą strażaków. OSP Rado-
min istnieje już 95 lat, jednak 
uroczyste obchody jubileuszu 
istnienia planuje na okrągłe 
100-lecie. 

Tekst i fot. 
(dr)

Członkowie OSP Radomin oraz zaproszeni goście Przy stole siedziało wielu młodych

Komendant powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu 
bryg. mgr Paweł Warlikowski opowiadał o działaniach straży pożarnej 
w powiecie. Obok niego wójt gminy Radomin Piotr Wolski
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Na wystawie obecni byli samorządowcy oraz dobrzyński proboszcz

wszyscy 
jesteśmy migrantami 
GOLUB-DOBRZYŃ  W niedzielę w Domu Kultury w Golu-
biu-Dobrzyniu została uroczyście otwarta wystawa „Wszyscy 
jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki 
z końca XIX wieku”. Ekspozycja została przygotowana przez 
studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Pokazuje historię 
emigracji mieszkańców naszego regionu w XIX wieku

– W roku 1941 historyk Wi-
told Kula w kilku skrzyniach za-
legających w piwnicy Archiwum 
Akt Dawnych w Warszawie odna-
lazł listy, które słali do krewnych 
w zaborze rosyjskim emigranci ze 
Stanów Zjednoczonych i Brazylii – 
opowiada Wojciech Lutowski, aran-
żator wystawy, pracownik Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu. – Listy 
te nigdy nie dotarły do adresatów. 
Zostały zatrzymane przez carską 
cenzurę, bo namawiały do wy-
jazdów. Studenci Kuli w ramach 
tajnych kompletów z archiwisty-
ki zajęli się ich opracowywaniem 
w mieszkaniu nauczyciela. 

Najwięcej zachowanych adre-
satów dotyczyło właśnie naszego 
regionu. Listy były zaadresowane 

do ówczesnych mieszkańców Do-
brzynia nad Drwęcą, Sokołowa, 
Szafarni, czy Działynia. Fragmenty 
listów, pamiątki, dokumenty są do-
stępne właśnie na wystawie. Poka-
zują czym żyli emigranci. Z jakimi 
problemami się borykali w USA, ale 
również jakie problemy pozostawili 
w Polsce. 

– Ekspozycja ukazuje również, 
że problem migracji nie jest proble-
mem dzisiejszych czasów – pod-
kreśla Artur Niklewicz, dyrektor 
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzy-
niu. – Był on już widoczny ponad 
100 lat temu. 

– Chcielibyśmy tą ekspozycją 
zapoczątkować pewien projekt – 
dodaje Szymon Wiśniewski, opiekun 
merytoryczny wystawy w Golubiu-

Dobrzyniu. – Planujemy stworzyć 
w tym roku w Domu Kultury w Go-
lubiu-Dobrzyniu kolejną wystawę 
pokazującą naszych emigrantów. 
Wielu z mieszkańców regionu ma 
rodziny w Ameryce. Część na pew-
no utrzymuje kontakt. W zbiorach 
rodzinnych na pewno znajdują się 
pamiątki z tym związane. Chcemy 
je pokazać. Dlatego prosimy o kon-
takt z Domem Kultury wszystkie 
osoby, które chciałby podzielić się 
historią swojej rodziny i emigracji. 

Wystawa jest dostępna w pla-
cówce do połowy kwietnia. Zachę-
camy do jej oglądania. Wcześniej 
była dostępna tylko w Toruniu, Ry-
pinie i oczywiście w Poznaniu. 

Tekst i fot. 
(red)

Na otwarciu wystawy przyszło 
kilkudziesięciu mieszkańców

Oprawę kulinarną zapewniły panie 
z nowopowstałego Koła Gospodyń Miejskich

O ekspozycji opowiedział m.in. 
Wojciech Lutowski z Poznania

Golub-Dobrzyń

Prymus 
i stypendysta
Weronika Malinowska i  Damian Wilman, uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, zostali na-
grodzeni za swoje postępy w nauce.

Weronika to uczennica klasy 
trzeciej Technikum Architektury 
Krajobrazu. Jej postępy w nauce 
zostały docenione przyznaniem 
stypendium  Prymusa Zawodu 
Pomorza i Kujaw. Projekt stypen-
dialny jest skierowany do uczniów 
szkół z województwa kujawsko-
pomorskiego szczególnie uzdol-
nionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. Stypendium może być prze-
znaczone m.in. na uczestnictwo 
w zajęciach pozalekcyjnych czy 
zakup specjalistycznego sprzętu  
zgodnego z kierunkiem rozwoju 
zawodowego ucznia.

Damian Wilman to uczeń 

trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Otrzymał stypendium 
od firmy Istrail z Golubia-Dobrzy-
nia. Przedsiębiorstwo współpracu-
je z Zespołem Szkół nr 2. Młodzi 
ludzie obywają tam praktyki w za-
wodzie elektromechanik pojaz-
dów samochodowych. Współpraca 
owocuje także organizacją wyjaz-
dów do zakładów w kraju i zagra-
nicą, gdzie młodzi ludzie poznają 
specyfikę pracy. W czasie ferii, 
dzięki wsparciu Istrail, czterech 
uczniów uczestniczyło w kursie 
operatorów wózków widłowych. 
Co semestr firma funduje stypen-
dium dla najzdolniejszego ucznia. 
Tym razem trafiło ono do Damia-
na Wilmana.

(pw)
fot. nadesłane

GMINA RADOMIN  Sukces w województwie
Nikodem Stasiak, uczeń klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Dziewanow-
skich w Płonnem, zajął drugie miejsce w XV Konkursie Wojewódzkim Kon-
kursie Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży w Baju Pomorskim 
w Toruniu. Nikodem zaprezentował utwór swojej mamy, lokalnej poetki 
z Płonnego Magdaleny Chmielewskiej, pt. „Koncert w Szafarni”. Opieku-
nem ucznia jest nauczyciel Dawid Stachowski.

(ToB)
fot. nadesłane 
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Szkolenie dla nauczycieli

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organi-
zuje nieodpłatne, specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu 
drogowego dla nauczycieli. Jego odbycie uprawnia pedagoga 
do sprawdzania niezbędnych umiejętności uczniów ubiegają-
cych się o kartę rowerową. Szkolenie odbędzie się 20 kwiet-
nia w godz. 15.00-19.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Toruniu przy ul. Polnej 109/111. Mogą 
wziąć w nim udział nauczyciele wyznaczeni do prowadzenia 
zajęć wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawo-
wych, którzy nie odbyli jeszcze specjalistycznego przeszkolenia. 
Kontakt: edukacja@word.torun.pl.

Niepełnosprawni nie zapłacą

Senat przyjął nowelę ustawy o kierujących pojaz-

dami, która zwalnia osoby z niepełnosprawnościa-

mi z opłaty za praktyczną część egzaminu na pra-

wo jazdy w przypadku, gdy będą zdawać egzamin 

w swoim samochodzie, a nie w aucie należącym 

do danego WORD-u. Obecnie takie osoby mogą li-

czyć jedynie na zmniejszenie opłaty o 50 procent. 

Przepisy wprowadzają także stworzenie specjalnej 

strony internetowej, na której znajdzie się wykaz 

dostępnych pojazdów, które będzie można wyko-

rzystać na egzaminie. 

Świadczenie dla stulatka

ZUS przypomina, że każdy stulatek może otrzymać świad-
czenie honorowe. Jest ono wypłacane z urzędu wraz z do-
tychczas pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od 
miesiąca, w którym dana osoba kończy sto lat. W przypad-
ku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rento-
wego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie 
na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. 
Do wniosku należy dołączyć  dokumenty potwierdzające 
datę urodzenia. 
W naszym województwie ZUS wypłaca dodatkową eme-
ryturę 115 seniorom w wieku stu i więcej lat. Dla osób, 

które ukończyły 100 lat w okresie od 1 marca 2017 r. do 
28 lutego 2018 r. świadczenie wynosi 3536,87 zł brut-
to, a dla osób, które ukończyły 100 lat po 28 lutego 
2018 r. – 3731,13zł brutto.

Zmiany w rejestrach sądowych
15 marca weszła w życie większość przepisów o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-wym oraz niektórych innych ustaw. Noweliza-cje wprowadzają m.in. obowiązek składania przez przedsiębiorców wniosków do Krajowe-go Rejestru Sądowego i sprawozdań � nanso-wych w formie elektronicznej od 1 marca 2020 roku. Konieczne też będzie prowadzenie akt rejestrowych w formie elektronicznej. Przepisy zakładają również likwidację instytucji kurato-ra rejestrowego. 

Zgłoś dzielnicowego

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłosiła drugą edycję kon-
kursu „Przyjazny dzielnicowy”. Indywidualnych zgłoszeń, do 1 lipca, 
mogą dokonywać osoby, instytucje lub organizacje. Muszą one dotyczyć 
policjantów obecnie pełniących służbę w jednostce policji na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Propozycje można kierować dro-
gą mailową: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl lub listownie na 
adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz. Zgłoszenie 
musi zawierać: imię i nazwisko dzielnicowego, jednostkę w której służy, 
podstawowe dane osoby zgłaszającej (nazwisko, miejsce zamieszkania, 
nr. tel.) oraz opis działalności danego funkcjonariusza. 

Na polowanie bez dzieci

W ubiegłym tygodniu Senat RP odrzucił po-
prawkę do noweli Prawa łowieckiego, która 
zakładała, że w polowaniach będą mogły brać 
udział osoby od 15 roku życia. Ponadto sena-
torowie nie zgodzili się na szkolenie psów my-
śliwskich przy pomocy żywych zwierząt. Senat 
przyjął za to zapis, który wprowadza obowiązkowe 
badania lekarskie i psychologiczne dla myśliwych. 
Będzie trzeba je wykonywać co pięć lat. 

Bransoletka życia

Do piątku 23 marca trwa nabór do marszałkowskiego programu „Teleopieka 
domowa”. To nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób star-
szych. System opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników umożliwiających 
szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu oraz cen-
trum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych. 

Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach lub 

zawieszkach na szyję, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku 

alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontakto-

wać opiekun z centrum operacyjnego. Stosownie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, 

innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę ratunkową. System będzie 

dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Objętych zostanie nim 50 niesa-

modzielnych osób starszych w całym regionie od kwietnia 2018 do grudnia 2019. 

Rekrutacja trwa do 23 marca. Szczegółowe informacje można uzyskać w Regio-

nalnym Ośrodku Polityki Społecznej telefonicznie (tel. 56 657 14 69) lub mailowo 

(e-mail: infosenior@rops.torun.pl).
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Pierwsze wnioski przez internet
DOPŁATY  Trwa kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pierwszego dnia zainteresowanie 
było dość spore. Drogą elektroniczną dokumenty przesłało prawie 5 tys. rolników

Kampania składania wnio-
sków rozpoczęła się 15 marca 
i potrwa do 15 maja. W tym roku, 
poza nielicznymi wyjątkami, do-
kumenty składa się tylko drogą 
internetową, za pośrednictwem 
eWniosekPlus. Wersja demon-
stracyjna aplikacji eWniosek 
udostępniona została 12 lutego. 
Każdy rolnik powinien wcześniej 
zarejestrować się i otrzymać 
konto w systemie ARiMR. 

Do 14 marca był czas na skła-
danie oświadczeń o braku zmian 

we wniosku w porównaniu do 
roku ubiegłego. To najszybsza 
ścieżka, ponieważ nie trzeba ko-
lejny raz uzupełniać identycz-
nych dokumentów. Z tej opcji 
skorzystało 413 tys. rolników. 

Mali rolnicy, gospodarujący 
na obszarze poniżej 10 hektarów, 
mogą korzystać z trybu uprosz-
czonego aplikacji eWniosek. Pod 
warunkiem, że nie ubiegają się 
o płatności rolnośrodowiskowe, 
płatności rolno-środowiskowo-
klimatyczne, płatności ekologicz-

ne lub płatności zalesieniowe.
Tryb pełny aplikacji eWnio-

sek umożliwia dokonywanie 
rozmaitych zmian. Rolnik musi 
uzupełnić trzy obszary. Pierw-
szym jest wniosek. To część ty-
powo biurokratyczna, w której 
należy zaznaczyć, o jakie dopła-
ty się staramy, dodać załączniki 
itd. Drugi obszar – mapa – to 
miejsce, gdzie dodaje i usuwa się 
działki referencyjne. Można tam 
także wyrysować uprawy. Aplika-
cja po wyrysowaniu sama zapyta, 

o jakie płatności z danej działki 
ubiegamy się. eWniosek podpo-
wie także, czy wyrysowane dział-
ki przekroczyły powierzchnię 15 
hektarów. Oznacza to, że rolnik 
zobowiązany jest do spełnienia 
wymogu dywersyfikacji upraw 
lub utrzymania obszarów pro-
ekologicznych. Może wyrysować 
obszary proekologiczne i obli-
czyć ich procent w stosunku do 
ogólnej powierzchni upraw. Na 
bieżąco prezentowane są pod-
powiedzi i komunikaty o stwier-

dzonych brakach lub błędach.
Wniosek w formie papiero-

wej będą mogli złożyć jedynie 
ci rolnicy, którzy nie są w stanie 
przesłać go w wersji elektro-
nicznej i jednocześnie nie mogą 
skorzystać z pomocy technicznej 
zapewnionej przez biuro powia-
towe ARiMR. W takim przypadku 
wniosek należy złożyć w biurze 
powiatowym ARiMR właściwym 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę rolnika.

(pw)

KRUS

Upadkom mówią „dość”
Zmniejszenie liczby upadków – to tegoroczny priorytet w działaniach prewencyj-
nych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W tym roku KRUS większość 
działań prewencyjnych będzie 
prowadził pod hasłem „Upadek to 
nie przypadek”. W 2017 r. doszło do 
ponad 6 tys. wypadków zakwalifi-
kowanych jako upadki. To niemal 

 

 

 

Lista kontrolna 

Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń  przyczyniających się do zaistnienia  
ryzyka wypadków z grupy „upadek osób”   

Lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 
1. Porządek w obrębie  podwórza, obejścia i stanowisk pracy oraz  

w pomieszczeniach gospodarskich 
 

2. Wydzielone ciągi komunikacyjne, place manewrowe, itp.  
3. Odprowadzenie wód opadowych  
4. Oddzielenie części mieszkalnej gospodarstwa od produkcyjnej  
5. Nawierzchnia podwórza w dobrym stanie, bez nierówności, utwardzona, nieśliska    
6. Uporządkowane ciągi komunikacyjne, niezastawione, bez porzuconych 

przedmiotów, narzędzi i leżących przewodów elektrycznych itp. 
 

7. Oświetlone podwórze i stanowiska pracy oraz wnętrza budynków gospodarczych  
8. Brak ubytków i nierówności podłóg i posadzek w budynkach  
9. Oznakowane progi w wejściach i przejściach   
10. Zabezpieczenia drzwi przed samoczynnym zamykaniem  
11. Zabezpieczenia otworów stropowych i ściennych  

(oznakowanie  listwą podłogową, barierkami) 
 

12. Schody 
  prawidłowo wykonane stopnie (prawidłowe schody: kąt nachylenia 30°, 

stopień: wysokość/głębokość  – 0,17m/0,29m) 
 
 

  dobra przyczepność i czystość nawierzchni   
  poręcze (przy schodach powyżej 5 stopni)  
  brak ubytków w stopniach schodów  
  niezastawione przedmiotami  
  zadaszenie schodów zewnętrznych  

13. Ciągniki rolnicze używane w gospodarstwie 
  dobry stan i czystość stopni wejściowych  
  ład i porządek w kabinie, bez porzuconych narzędzi i innych przedmiotów  

14. Schody, drabinki, podesty ułatwiające wchodzenie i schodzenie z przyczep 
używanych w gospodarstwie 

 

15. Stanowiska, kojce i boksy dla zwierząt zbudowane w sposób, który umożliwia 
karmienie i pojenie bez wchodzenia do środka, a także otwieranie drzwi  
na zewnątrz 

 

16. Zabezpieczenia antypoślizgowe na ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach 
związanych z obsługą zwierząt narażonych na wodę i odchody  

 

17. Brak zagrożenie dla osób postronnych ze strony psów stróżujących  
(kojce i wybiegi) 

 

18. Używanie obuwia roboczego  z podeszwą antypoślizgową i usztywniającego staw 
skokowy 

 

19. Dostępność sprzętu asekuracyjnego do pracy w zbiornikach i na wysokości  
20. Drabiny używane w gospodarstwie 

  prawidłowo ustawione, pod kątem nieprzekraczającym 65°-75°oraz wystające 
ponad powierzchnię wchodzenia na co najmniej 0,75 m  

 

  niewadliwe, posiadające zabezpieczenia przed przewróceniem i osunięciem  
(haki zaczepowe, zakończenia gumowe lub ostre) 

 

  czyste, w dobrym stanie technicznym  
21. Wyposażenie w sprzęt wspomagający transport ręczny  

(np. taczki, wózki, windy, liny) 
 

 

połowa wszystkich zdarzeń, za 
które KRUS wypłacił odszkodo-
wania. 12 rolników nie przeżyło 
upadku. 

Kasa chce zmieniać świado-
mość rolników m.in. przez kon-

kursy, szkolenia, pogadanki pre-
wencyjne i stoiska informacyjne 
towarzyszące targom i innym 
wydarzeniom rolniczym. Zachę-
ca również do przeprowadzenia 
w swoim gospodarstwie oceny ry-

zyka wypad-
ków z grupy 
„upadek osób” 
w oparciu o li-
stę kontrolną. 
Na końcu ar-
tykułu przed-
s t a w i a m y  
punkty, które 
należy prze-
analizować. 

P o ł o w ę 
upadków sta-
nowią te na 
podwórzach 
lub polach. 
Kolejne pod 
w z g l ę d e m 
częstotliwo-
ści są upad-
ki z drabin, 
s c h o d ó w , 
p o d e s t ó w , 
p o d d a s z y  
i drzew. Tyl-
ko 13 proc. to 
upadki z cią-
gników i in-
nych maszyn 
ro lnic z ych.  
Jedna trzecia 
w y p a d k ó w 
była winą 
złego stanu 
nawierzchni 
p o d w ó r z y .  
Kolejne 10 
proc. to kon-
s e k w e n c j a 
braku odpo-
w i e d n i e g o 
obuwia. 

(pw)

Trwa walka z ASF
Utworzenie pasa sanitarnego, na terenie którego nie 
będzie ani jednego dzika. Jest to kolejny pomysł na 
powstrzymanie wirusa afrykańskiego pomoru świń. 

Choroby

Pas sanitarny miałby powstać 
na zachód od Wisły. Propozycję 
złożył samorząd rolniczy. Zakłada 
ona dwustopniową linię zabezpie-
czeń. „Podjąć działania mające na 
celu likwidację choroby ASF po-
przez utworzenie pasa sanitarnego 
na szerokości 40-50 km na zachód 
od Wisły, poprzez odstrzał dzi-
ków. W przypadku nieskutecznych 
działań, utworzyć następny pas 
sanitarny na szerokości 40-50 km 
na wschód od autostrady A1 oraz 
zamknięcie wszystkich przejść dla 
zwierząt na w/w drodze” - czytamy 

w propozycji. 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi odpowiedziało na tę pro-
pozycję uznając, że dotychczasowe 
przepisy powinny wystarczyć do 
walki z chorobą. W ramach resor-
tu działa już grupa zadaniowa ds. 
łagodzenia skutków związanych 
z wystąpieniem przypadków afry-
kańskiego pomoru świń. Pracuje 
także zespół międzyresortowy, 
który na bieżąco proponuje różne 
rozwiązania, które mają zabezpie-
czyć gospodarstwa przed ASF. 

(pw)

Pora na test
Jak przezimowały oziminy? Rolnicy wykonują obser-
wacje zbóż.

Uprawa

Najpopularniejszym sposo-
bem oceniania stopnia przezimo-
wania zbóż jest test dobowy. By 
go wykonać, należy pobrać rośliny 
z kilku miejsc na polu (w każdym 
miejscu po ok. 15 szt., by wynik 
był bardziej obiektywny). Następ-
nie trzeba je umyć i przyciąć pędy. 
Rośliny kładziemy do kuwety wy-
łożonej gazą namoczoną wodą 
i odstawiamy na dobę do ciepłego, 
ciemnego pomieszczenia. Po tym 
czasie łatwo ocenić stan planta-
cji. Jeśli nie dojdzie do przyrostu, 

oznacza to, że rośliny obumarły. 
Jeśli przyrost będzie niewielki (do 
3 mm) – przeżyły, ale są słabe. 
Przyrost powyżej 5 mm oznacza, 
że zboża poradziły sobie bardzo 
dobrze. 

Na plantacjach rzepaku pro-
cedura jest podobna. Tu war-
to skrócić korzeń główny do ok.  
5 cm. Ocena plantacji jest możliwa 
po 7 dniach przechowywania w ku-
wecie. Wyznacznikiem dobrego 
przezimowania jest przyrost liści. 

(pw), fot. ilustracyjne
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Pożyczać czy nie? oto jest pytanie
FINANSE  Popularność pożyczek i kredytów stale rośnie, a kolejni Polacy – i to coraz młodsi 
– zadłużają się w bankach, SKOK-ach, parabankach. Jednak pożyczać trzeba z głową, a nie pod 
wpływem emocji 

Jeszcze pięć lat temu Pola-
cy ostrożniej się zadłużali, teraz 
korzystanie z kredytów i poży-
czek jest normą. Najnowszy Ra-
port Płatności Konsumenckich 
Intrum Justitia, opublikowany 
w 2018 roku, wskazuje, że blisko 
połowa z nas nie widzi nic złego 
w pożyczaniu pieniędzy na cele 
konsumpcyjne. Polacy w wyso-
kim stopniu akceptują zaciąganie 
kredytów. W tym zestawieniu 
bardziej skłonni do zadłużania się 
są tylko Łotysze (48 proc.). 

Pożyczka na wszystko
Z raportu wynika, że Polacy 

chętnie pożyczają na zakupy. Wio-
dącym wydatkiem jest sprzęt RTV 
i AGD. W czołówce są też telefony. 
Wzrasta liczba pożyczek zacią-
gniętych… przez telefon. W 2017 
roku skoczyła o ponad 30 proc.! 
Chętnie też zapożyczamy się na 
wakacyjny wypoczynek. W tym 
wyprzedzają nas jedynie Irland-
czycy, spośród których 29 proc. 
gotowych jest sfinansować urlop 
kredytem lub pożyczką. Pożycza-
my u rodziny, w bankach, on-line. 
Po pomoc do najbliższych zgło-
siło się 39 proc. ankietowanych. 
Na takie rozwiązanie chętniej od 
nas decydują się m.in. mieszkańcy 
Grecji, Francji, Niemiec czy Wiel-
kiej Brytanii.

– Rodzinne pożyczki są bar-
dzo popularne – mówi Katarzy-
na Płusa, ekspert Intrum Justitia. 
– Łatwiej jest nam negocjować 
ewentualne wydłużenie terminu 
zwrotu takiego zobowiązania. Co 
jest równie ważnie, od takiej po-
życzki nie są naliczone odsetki, 
dzięki czemu nie nadwyrężamy 
dodatkowo swojego domowego 
budżetu. Musimy jednak pamię-
tać, że taki kredyt, jak każdy inny, 
powinniśmy spłacić w umówio-
nym terminie. Wśród rodzimych, 

jak i pozostałych respondentów 
popularne są także tradycyjne, 
bankowe pożyczki i pomoc od 
znajomych. Warto zauważyć, że 
potrafimy dostrzec zagrożenia 
związane z łatwym dostępem do 
pożyczek. Respondenci zwracają 
uwagę, że łatwy dostęp do po-
życzek on-line przyczynia się do 
tego, że kredyty mogą zaciągnąć 
osoby, które nie powinny tego ro-
bić. Takiego zdania jest 60 proc. 
Polaków – dodaje Płusa.

Zadłużona młodość
Klientami firm pożyczko-

wych są zazwyczaj osoby młode, 
poniżej 40. roku życia (62 proc.), 
a wskaźnik ten jest dodatkowo 
wyższy wśród osób pozostających 
w stanie wolnym (88 proc.). Są to 
osoby o średnich miesięcznych 
zarobkach na poziomie 3 tys. zł, 
mieszkańcy małych i średnich 
miast. 

W Krajowym Rejestrze Dłu-
gów znajduje się obecnie 152 tys. 
dłużników w wieku 18-25 lat. W su-
mie ich zobowiązania finansowe 
wynoszą 535 mln zł. Rekordzistką 
jest młoda kobieta z Wrocławia, 
która zadłużyła się na 625 tys. zł. 
Ma zaledwie 24 lata. Dla porów-
nania rok wcześniej zadłużonych 
w tym przedziale wiekowym było 
110 tysięcy, a suma ich zobowią-
zań wyniosła „zaledwie” 309 mln 
zł.

– Wśród dłużników w tej gru-
pie wiekowej dominują osoby, 
które zaciągają pożyczki na zaspo-
kajanie drogich zachcianek, często 
nie licząc się z własnymi możliwo-
ściami finansowymi, chcąc przy-
podobać się najbliższemu otocze-
niu – informuje Jakub Kostecki, 
prezes firmy Kaczmarski Inkaso. 
– Dla nich niezwykle ważne jest 
to, by w mediach społecznościo-
wych pochwalić się wakacjami 

w ciepłych krajach, markowy-
mi ubraniami, drogim sprzętem 
elektronicznym. A jeśli ich na to 
nie stać, sięgają po pożyczkę.

Z danych Krajowego Rejestru 
Długów wynika, że 63 proc. mło-
dych dłużników to mężczyźni. 
Najczęściej zadłużają się miesz-
kańcy dużych miast. Prym w nie-
chlubnym rankingu wiodą miesz-
kańcy Górnego Śląska, na drugim 
miejscu znalazła się Wielkopolska, 
trzecie miejsce przypadło woje-
wództwu mazowieckiemu.

– Długi młodych Polaków ro-
sną razem z nimi – stwierdza pre-
zes Zarządu Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospo-
darczej. – Zadłużenie 18-latków to 
tylko 1 mln złotych, zadłużenie 22-
latków to 65 mln złotych, a zadłu-
żenie 25-latków sięga ponad 167 
mln złotych. 55 proc. długu w tej 
kategorii wiekowej przypada na 
osoby w wieku 24-25 lat. 

Koszt ma znaczenie
Z przeprowadzonych badań 

wynika jednak, że Polacy pożycza-
jąc pieniądze są uważni. Zwracają 
uwagę na koszt pożyczki, a także 
na wysokość miesięcznych rat. Tak 
robi aż 87 proc. badanych, a tylko 
6 proc. bagatelizuje ten istotny 
parametr oferty pożyczkowej. 
Duże znaczenie dla pożyczkobior-
ców korzystających z oferty firm 
pozabankowych ma to, czy firma 
cieszy się renomą, jej marka jest 
rozpoznawalna i działa na rynku 
legalnie.

Ponad połowa (53 proc.) an-
kietowanych Polaków żałuje, że 
w szkole nie nauczyła się więcej 
o domowych finansach. Jest to 
wynik zbliżony do średniej euro-
pejskiej, która wynosi 51 proc. Nie 
dziwi więc fakt, że 73 proc. rodzi-
mych respondentów przyznało, 
że w szkole dzieci powinny uczyć 

się więcej na temat zarządzania 
domowym budżetem. 85 proc. 
Polaków przyznało, że uczy swo-
je pociechy jak należy obchodzić 
się z pieniędzmi. Jest to wzrost 
o trzy punkty procentowe w po-
równaniu do poprzedniej edycji 
raportu.

Profesjonalna pomoc
Dzięki placówkom broker-

skim czy porównywarkom inter-
netowym Polacy mają możliwość 
wcześniejszego rozeznania się 
wśród ofert, dostosowania i roz-
wiania ewentualnych wątpliwości. 

– Pewność, że uda nam się 
spłacić zadłużenie, jest podsta-
wowym kryterium do spełnienia 
przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji pożyczkowej – informuje 
Maciej Jaworski, właściciel pla-
cówki Domu Finansowego QS 
w Lipnie. – Jeśli chcielibyśmy, aby 
spłata były dla nas mniej odczu-
walna, możemy rozłożyć dług na 
raty, które będą dla nas komfor-
towe i nie obciążą bardzo nasze-
go domowego budżetu. Jeśli pa-
trzymy na pożyczki, jako formę 
wypełnienia domowego budżetu, 
którą jesteśmy w stanie spłacić, 
to możemy mieć spokój ducha 
i pewność, że w żaden sposób nie 
zaszkodzą nam w naszej historii 
kredytowej.

Niestety nadal jest sporo osób, 
które traktują pożyczki jako formę 
spłacania swoich starych długów, 
co nie jest dobrą strategią, ponie-
waż idąc tym schematem jeste-
śmy o krok od spirali kredytowej, 
z której bardzo ciężko jest wyjść. 
Ludzie, którzy doprowadzili swoje 
finanse do takiego stanu, bardzo 
często nie wychodzą z zadłużenia 
i pozostają w tym ciągu przez lata, 
a niekiedy ich dług coraz bardziej 
rośnie.  

– Pieniądze z pożyczki może-

my przeznaczyć na co tylko chce-
my. Jedynym warunkiem jest to, 
aby nie zapożyczać się, gdy nie bę-
dziemy mieli na spłatę. Niestety, 
ale pod tym względem musimy 
patrzeć realnie i dobrze ocenić na-
sza sytuacje finansową. Pożyczka 
może się stać wypełnieniem do-
mowego budżetu, gdy na przykład 
chcemy kupić bilet lotniczy, nowy 
telewizor. Jeśli postanowimy się 
jednak zadłużyć na dużą kwotę 
i nie będziemy mieli jak ich oddać, 
to najprawdopodobniej skończy 
się to dla nas nieprzyjemnymi 
konsekwencjami, jak na przykład 
wpisaniem do rejestru dłużników, 
czy odsetkami za nieopłacenie za-
dłużenia na czas – dodaje Maciej 
Jaworski.

Niezależnie od celu, na jaki 
chcemy przeznaczyć pożyczkę, 
musimy pamiętać o tym, by brać 
ją tylko w przypadku wysokiej 
gwarancji spłaty.

– Takie zobowiązania najlepiej 
jest zawierać w momencie ocze-
kiwania na pensję lub gdy mamy 
pewność, że w niedługim czasie 
będziemy mieć pieniądze na spła-
tę należności. Niestety, nagła po-
trzeba gotówki, nieprzemyślenie 
i brak analizy swojej decyzji lub 
ogromna chęć na spełnienie dro-
giej zachcianki są najczęstszym 
motorem napędzającym. Impul-
sywne decyzje są najczęściej po-
dejmowane przez młodych ludzi, 
którzy nie są przyzwyczajeni do 
czekania na kupno upragnionej 
rzeczy czy oszczędzania pieniędzy. 
To właśnie takie decyzje są najpo-
pularniejszym początkiem sprali 
kredytowej, która po dłuższym 
czasie może doprowadzić nawet 
do upadłości konsumenckiej – 
przestrzega Maciej Jaworski

(nał), fot. pixabay
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 Lipno
 W sobotę 24 marca o 16.00 w kinie Nawojka, w ramach DKF-u, będzie można 

zobaczyć film dokumentalny „Młynarski. Piosenka finałowa”. Po seansie planow-
ane jest spotkanie z Tadeuszem Kieniewiczem, wnukiem Wojciecha Młynarskiego. 
Bilety kosztują 10 zł. 

 25 marca o 16.00 w tym samym miejscu zostanie wyświetlony film „Święty 
niezłomny”. To historia życia hiszpańskiego księdza, który w 2003 roku został 
ogłoszony świętym przez papieża Jana Pawła II. Poveda założył Stowarzyszenie 
Terezjańskie zajmujące się duchowym przygotowaniem nauczycieli. Aktywnie 
wspierał walkę o prawa kobiet. Zginął śmiercią męczeńską w 1936 roku. Bilety 
– 10 zł. 

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

 Golub-Dobrzyń
 W niedzielę 25 marca, bezpośrednio po mszy św. o 18.00, w kościele pw. św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej planowane jest misterium pt. „Drzewo krzyża” w wyko-
naniu grupy teatralnej domu kultury. Wstęp wolny. 

 • 7 kwietnia o 17.00 w domu kultury zaśpiewa Damian Holecki. To wokalista, 
kompozytor, instrumentalista, prezenter telewizyjny i radiowy. Bilety kosztują 35 zł.

 Wąbrzeźno
 W Niedzielę Palmową 25 marca na Placu Jana Pawła II odbędzie się Miejski 

Jarmark Wielkanocny. Wydarzeniu towarzyszyć będą konkursy na „Mazurek wiel-
kanocny” i „Palmę wielkanocną”. Prowadzone będą zabawy i konkursy dla dzieci.

 6 kwietnia o 17.00 w WDK aktorzy Teatru Objazdowego Pomarańczowy 
Cylinder zaprezentują spektakl „Ekogalaktyka”. To historia o kosmosie z perspekty-
wy załogi statku kosmicznego. Widzowie wspólnie z dwójką kosmonautów odwiedzą 
cztery planety oraz poznają codzienne życie międzygwiezdnej załogi. Przy okazji tej 
podróży poruszone zostaną takie tematy jak oszczędzanie wody oraz co to są źródła 
energii odnawialnej. Przedstawienie jest typową formą nauki przez zabawę. Bilety 
w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 od 20 
marca.

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

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

kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Jest zdobywcą szczytów: K2 (okres 
letni) i Broad Peak (okres zimowy). 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Zamieszały 
w województwie 

REGION  Poznaliśmy laureatów konkursu im. gen. bryg. prof. 
Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”. W kategorii li-
ceów, techników i szkół branżowych zwyciężyła Matylda Ru-
mińska z LO w Rypinie, która wyprzedziła Annę Wiśniewską 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Pisemne prace dokumentujące 
losy nieznanych bohaterów oraz 
wspomnienia uczestników i świad-
ków ważnych wydarzeń w dziejach 
Polski i naszego regionu można 
było nadsyłać w dwóch kategoriach 
wiekowych: dla uczniów VII klas 
szkół podstawowych oraz II i III 
klasy gimnazjum; dla uczniów lice-
ów, techników i szkół branżowych. 
W kategorii pierwszej wpłynęło 11 
prac, w drugiej – 22.

W kat. liceów, techników i szkół 
branżowych najlepsza okazała się 
Matylda Rumińska z Zespołu Szkół 
nr 1 w Rypinie, która przygotowała 
pracę pt. „Z Murmańska do Dywi-
zjonu 300 – wojenna tułaczka sier-
żanta Jerzego Jaworskiego”. Uczen-
nica otrzymała nagrodę rzeczową 
o wartości do 1,5 tys. zł. Opiekunem 
Matyldy była Joanna Lewandow-

ska. Drugie miejsce zajęła Anna 
Wiśniewska z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Wąbrzeźnie za 
pracę „Gen patriotyczny i społeczny 
w mojej rodzinie”. Reprezentantkę 
Wąbrzeźna do konkursu przygoto-
wał Grzegorz Banaś. 

Kapituła przyznała także wy-
różnienia, które otrzymali m.in. 
Klaudia Forembska – praca „Dama 
żelazna – Halina z Chełmickich Ja-
roszewiczowa”, uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Ostrowitem, opiekun 
Aleksandra Budzińska; Róża Pa-
luch – praca „Henryk Miśkiewicz 
– świadek dwóch totalitaryzmów”, 
uczennica Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Wąbrzeźnie, opie-
kun Grzegorz Banaś oraz Olga Ak-
samit – praca „Sierżant Franciszek 
Aksamit”, uczennica Zespołu Szkół 

nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, opiekun 
Szymon Wiśniewski. 

– Patronką konkursu jest Elż-
bieta Zawacka – legendarna ci-
chociemna, wzorzec patriotycznej 
postawy. Mam nadzieję, że jej losy 
zainspirowały młodzież do rozwija-
nia wiedzy historycznej o naszym 
regionie, spisywania lokalnych 
dziejów na podstawie wspomnień 
świadków, a także zdjęć i pamiątek 
zachowanych w rodzinnych i pu-
blicznych archiwach – podsumo-
wuje marszałek Piotr Całbecki.

Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe – tablety, smart-
fony, czytniki ebooków. Nagrody 
powędrują także do szkół, których 
uczniowie zwyciężyli w obu kate-
goriach oraz do opiekunów laure-
atów.

(ToB)

Impreza bez barier 
25 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie 
się Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych 
„Wąbrzeski Mikrofon”.

Wąbrzeźno

Każdego roku w tym wyda-
rzeniu bierze udział ponad 100 
osób z całego województwa. 

– Prezentacje sceniczne oraz 
wspólna zabawa dają wiele ra-
dości zarówno wykonawcom, jak 

i opiekunom. Celem festiwalu 
jest integracja uczestników, ła-
manie barier oraz popularyzacja 
piosenki wśród osób niepełno-
sprawnych. Do udziału zaprasza-
my osoby niepełnosprawne od 
16 roku życia (m.in. podopieczni 
WTZ, DPS, Stowarzyszeń i Fun-
dacji Osób Niepełnosprawnych) 
– informuje WDK. 

Każdy uczestnik wykona jed-
ną piosenkę w języku polskim. 
Organizator zapewnia nagłośnie-
nie, aparaturę do odtwarzania 
podkładu muzycznego (CD) oraz 
poczęstunek.

Zgłoszenia są przyjmowane 
do piątku 13 kwietnia. Szczegóło-
wy regulamin można znaleźć na 
stronie: www.wdkwabrzezno.pl. 

(ToB), fot. WDK
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20:35 Ojciec Mateusz

05:50 Elif odc. 208, - serial  
06:50 Komisariat odc. 38, - serial 
07:15 Komisariat odc. 39, - serial 
07:45 Alarm! odc. 18,   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Komisarz Alex odc. 133, - serial  
10:10 Klan odc. 3282  
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 4, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:45 Dzika Iberia odc. 2 - serial 
13:45 Elif odc. 209, - serial 
14:45 Korona królów odc. 46 - serial  
15:15 Alarm! odc. 18,   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 16, 
 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3283 
18:30 Korona królów odc. 47 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 19,  
20:35 Ojciec Mateusz odc. 242, - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 66 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 4 
23:50 Ocaleni - publicystyczny 
00:55 Wojskopolskie.pl odc. 2

05:20 Ukryta prawda odc. 181, - serial 

06:25 Szpital odc. 279, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 212, - serial 

08:20 Przepis na życie odc. 12, - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 7 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 554, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 213, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 453, - serial 

14:55 Szpital odc. 280, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 4, - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 13, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 8 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 555, - serial 

20:00 Głupi i głupszy - komedia 

22:15 Lucyfer odc. 4 s. 2 - serial 

23:15 American - horror Story: Asylum 

 odc. 4 s. 2 - serial 

00:15 Pora na miłość 

 - komedia romantyczna

06:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 11 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 20 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 13 s. 5, - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 69, - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów 
 odc. 70, - serial 
11:00 Drużyna A odc. 21 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 14 s. 5, - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 98 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 170 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 99 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 60 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 61 
18:00 Policjantki i policjanci odc. 377, 
- serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 378, - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 168, - serial  
21:00 Biali nie potrafi ą skakać 
 - komedia 
23:35 Teren prywatny  - thriller 
01:20 Anthony Bourdain: bez rezerwacji 
 odc. 7 - serial

06:00 To moje życie! odc. 252 s. 3 
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 19 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 7 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3 s. 3, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4, - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 3, - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 38 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 39 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2, - serial 
20:00 Kłamca, kłamca - komedia 
21:50 Twarda laska - komedia 
23:50 Najśmieszniejsi odc. 3 - kabaret 
00:45 Dyżur - dokumentalny

08:00 Studio Kultura - rozmowy  
08:15 Dezerterzy 
 odc. 69, - publicystyczny 
08:45 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
09:15 Lepiej być piękną i bogatą 
 - komedia  
11:00 Lalka odc. 5, - serial 
12:30 Studio Kultura - rozmowy 
12:50 Kratka - obyczajowy 
13:45 Którędy po sztukę 
 odc. 40, - publicystyczny 
14:00 Mistrz - obyczajowy 
15:25 Rzecz Polska odc. 3,  
15:45 Chuligan literacki 
 odc. 74, - publicystyczny 
16:25 Małe stłuczki - obyczajowy 
18:05 Mój najszczęśliwszy dzień. 
 Marian Turski - dokumentalny 
19:20 Caracas Film animowany 
19:30 Drżące trąby Film animowany 
19:40 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
20:00 Smak wiśni - psychologiczny 
21:45 Scena klasyczna - recital 
22:35 Dziennik fi lozofa odc. 98 
22:45 Niebo i lód - dokumentalny 
00:25 Pokój saren - muzyczny

06:50 Był taki dzień odc. 509 - felieton 
06:55 Mit o Szarym - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 43,  
08:40 Misja Gryf odc. 11
 - przygoda i podróże 
09:15 Pogranicze w ogniu 
 odc. 8 - serial  
10:35 Jak było? - publicystyczny 
11:15 Flesz historii 
11:30 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 5 - reportaż  
11:50 Marcowa prasa - Łódź ‘68 
 - dokumentalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 111 - historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 112 - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 69 - serial 
15:00 Sprawiedliwi wśród nas 
 odc. 3 - serial 
15:30 Pociąg zatrzymał się w Auschwitz 
 - dokumentalny 
16:15 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 1 
 - dokumentalny 
17:15 Taśmy bezpieki odc. 43, 
 - dokumentalny 
17:45 Kanclerz odc. 3 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 122 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 123 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 6 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu 
 odc. 9 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 171 
 - historyczny  

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Przygody Mobilków - serial 
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:25 Kruszynka - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna Felieton  
11:35 Przyroda i ludzie 
 - program przyrodniczy 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw odc. 4 
 - dokumentalny 
13:40 Mansa - dokumentalny  
14:00 Szlif księżnej - obyczajowy  
15:40 Nuty nadziei - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Grunt to droga odc. 3  
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 W Solankowej Dolinie - serial 
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 Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Superksięga odc. 3 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Głos Polski Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Młodość też potrafi  
 - dokumentalny 
22:25 Święty na każdy dzień 

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 700, - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 4 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 18, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 47 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1828, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 100, - serial 
14:00 Nieziemskie wulkany 
 odc. 286 s. 56 - dokumentalny 
14:55 Na dobre i na złe 
 odc. 700, - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 75, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 48 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 19, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1828, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1829, - serial 
20:45 Trzecia połowa odc. 1, 
 - publicystyczny 
21:20 The Good Doctor odc. 15, - serial 
22:15 Zawód: Amerykanin 
 odc. 3 - serial 
23:15 Za marzenia odc. 4, - serial 
00:05 Trzecia połowa odc. 1, 
 - publicystyczny

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 12 s. 8 kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2212 
10:55 Ukryta prawda odc. 878, - serial  
12:00 Szkoła odc. 530, - serial  
13:00 19+ odc. 231, - serial  
13:30 Szpital odc. 767, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 11 
15:30 Szkoła odc. 531, - serial  
16:30 19+ odc. 232, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 879, - serial  
18:00 Szpital odc. 768, - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 129 
19:50 Uwaga! odc. 5257,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 13 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2650, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 136, - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 17  
22:30 Dlaczego nie! 
 - komedia romantyczna 
00:40 Colombiana - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 645, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 380, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 381, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 150, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 733, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 124, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 770, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2657, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 816, - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3598,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 199, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 189, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2658, - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 510 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 110 
21:10 Przyjaciółki odc. 126, - serial 
22:10 Wyjdź za mnie odc. 1 
23:20 Błękitna laguna: Przebudzenie 
 - przygodowy 
01:10 Sobójcala samów - dramat

22:15 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 15:45 Chuligan literacki 13:25 Sensacje XX wieku

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

Lloyd, szofer limuzyny, marzy o kobiecie, która by 
bez reszty podzielała jego poglądy. Pewnego dnia 
wiezie na lotnisko pogrążoną w zamyśleniu Mary, 
w której się zakochuje.

Emma i Dean biorą udział w szkolnej wycieczce do 
Trynidadu. Podczas nocnej imprezy na łodzi Emma 
wypada za burtę. Dean rusza jej na pomoc. Prąd 
morski zmiata ich na bezludną wyspę.

„Błękitna laguna: Przebudzenie”
(2014r.) Polsat 23:20

„Głupi i głupszy”
(1994r.) TVN7 20:00



Piątek, 23 marca 2018

17:55 Leśniczówka

05:50 Elif odc. 209, - serial  
06:45 Komisariat odc. 40, - serial 
07:15 Komisariat odc. 41, - serial 
07:45 Alarm! odc. 19,   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Ojciec Mateusz odc. 242, - serial  
10:10 Klan odc. 3283  
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 10 s. 4, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:20 Agropogoda Pogoda 
12:25 Rok w zagrodzie odc. 1 
12:45 Dzika Iberia odc. 3 - serial 
13:45 Elif odc. 210, - serial 
14:45 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
15:00 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
17:05 Teleexpress  
17:10 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
17:55 Leśniczówka odc. 7, - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 8, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 20,  
20:25 Polska - Nigeria - piłka nożna  
20:40 Polska - Nigeria - piłka nożna  
23:25 Złotowłosa - dramat  
01:00 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 52, - publicystyczny

05:20 Ukryta prawda odc. 182, - serial 

06:25 Szpital odc. 280, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 213, - serial 

08:20 Przepis na życie odc. 13, - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 8 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 555, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 214, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria 

 Wesołowska odc. 454, - serial 

14:55 Szpital odc. 281, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 4, - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 2, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 9 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 556, - serial 

20:00 Biały Kieł - przygodowy 

22:20 Ostatnia piosenka 

 - melodramat 

00:35 Lucyfer odc. 4 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 12 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 21 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 14 s. 5, - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 71, - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów 
 odc. 72, - serial 
11:00 Drużyna A odc. 22 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 15 s. 5, - serial 
13:00 Galileo odc. 668  
14:00 Galileo odc. 669  
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 100 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 62 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 63 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 378, - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 379, - serial  
20:00 Niebezpieczna dzielnica 
 - sensacyjny 
21:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 165, - serial  
22:55 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 166, - serial  
00:00 Demon: Historia prawdziwa 
 - horror

06:00 To moje życie! odc. 253 s. 3 
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 20 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 8 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 3, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4, - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30, - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 22 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 3, - serial 
16:45 13. posterunek odc. 40 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 41 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 58 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2, - serial 
20:00 Ryzykanci - sensacyjny 
21:55 Cena powrotu - sensacyjny 
23:50 Firewall - sensacyjny 
02:00 Dyżur - dokumentalny

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Mini wykłady o maxi sprawach 
 odc. 1Filozofi a 
08:35 Rzecz Polska odc. 3,  
08:55 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
09:20 Małe stłuczki - obyczajowy  
11:00 Lalka odc. 6, - serial 
12:25 Studio Kultura 
 - rozmowa 
12:45 Europakonzert 2017 from Paphos 
 - koncert 
14:25 Pegaz odc. 65 kulturalny 
15:30 Drzazgi Komediodramat 
17:25 Videofan odc. 86
 Program studyjny 
17:50 Gottland - dokumentalny 
19:40 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
20:00 Wstęp do fi lmu 
 odc. 83, Rozmowa 
20:05 Chevalier Komediodramat 
22:00 Tygodnik kulturalny 
22:50 Dziennik fi lozofa odc. 99 
23:10 - koncert Seong-Jin Cho, 
 zwycięzcy XVII 
 Międzynarodowego Konkursu 
 Pianistycznego im. 
 Fryderyka Chopina - koncert 
00:05 Smak wiśni - psychologiczny

06:50 Był taki dzień odc. 510 - felieton 
07:00 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 1 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 44,  
08:40 Misja Gryf odc. 12- przygoda 
 i podróże 
09:15 Pogranicze w ogniu 
 odc. 9 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 15 - serial 
10:45 Podróże z historią 
 odc. 30 - historyczny 
11:20 Taśmy bezpieki 
 odc. 43, - dokumentalny 
11:50 Nie bój się, nie bój 
 - dokumentalny 
12:35 Harpunem i kulą - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 122 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 123 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 41 - serial 
15:15 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 4 
 - dokumentalny 
16:25 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 2 
 - dokumentalny 
17:30 Goniec historyczny IPN 
 - publicystyczny 
17:50 Kanclerz odc. 4 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 151 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 156 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 30 - - reportaż 
20:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 1 - serial 
21:50 Pogranicze w ogniu odc. 10 
 - serial 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:45 Superksięga odc. 3 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat - magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień   
09:45 Duc in altum   
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski Felieton  
11:35 Wenezuela - San Félix - reportaż 
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Powrót posła Spektakl teatralny 
13:35 W Solankowej Dolinie - serial 
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Tekla - życie dla Ewangelii 
 - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia  
15:20 Mocni w wierze   
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Siódmy sakrament  
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Odbudujmy Pałac Saski! 
 - reportaż 
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom Serial animowany 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 6, - serial 
23:25 Błogosławiona Juta. Kobieta 
 średniowiecza - dokumentalny

05:30 Koło fortuny  
06:05 Za marzenia odc. 4, - serial 
06:55 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 3 - serial 
07:20 Na sygnale odc. 19, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:25 Rodzinka.pl odc. 48 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1829, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 101, - serial 
13:55 Coś dla Ciebie 
 odc. 142, - publicystyczny 
14:20 Makłowicz w podróży 
 odc. 81 kulinarny 
14:55 Za marzenia odc. 4, - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 76, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 49 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 20, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1829, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1830, - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl 
 odc. 229 s. 12 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 4, - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 3 - serial 
00:40 Raj na ziemi - komedia

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 13 s. 8 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2213 

10:55 Ukryta prawda odc. 879, - serial  

12:00 Szkoła odc. 531, - serial  

13:00 19+ odc. 232, - serial  

13:30 Szpital odc. 768, - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 532, - serial  

16:30 19+ odc. 233, - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 880, - serial  

18:00 Szpital odc. 769, - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:48 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 130 

19:50 Uwaga! odc. 5258,  

20:00 Avengers - sensacyjny 

23:00 Lara Croft Tomb Raider: 

 Kolebka życia - przygodowy 

01:25 Kuba Wojewódzki odc. 5 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 646, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 382, - serial 
09:30 SuperPies odc. 3 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 1, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 734, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 125, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 771, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2658, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 817, - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3599,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 200, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 190, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2659, - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 511 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
 z gwiazdami odc. 77 
22:05 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 4 
23:20 Wujaszek Eddie  - thriller 
01:05 W stronę słońca - science fi ction

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Lalka 08:0 Wojciech Cejrowski  - 
boso przez świat

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

Widmo zagłady wisi nad światem. Szef tajnej 
organizacji S.H.I.E.L.D. tworzy specjalną 
jednostkę, w skład której wchodzą znani 
z komiksów superbohaterowie. Ci łączą siły, aby 
zapobiec katastrofi e.

Emerytowany policjant z Los Angeles, Roland 
Sallinger, zostaje ochroniarzem córki teksańskiego 
przemysłowca. Gdy dziewczyna zostaje porwana 
przez gangsterów, Sallinger wyrusza jej na 
ratunek.

„Cena powrotu”
(2008r.) TV Puls 22:15

„Avengers”
(2012r.) TVN 20:00



Sobota, 24 marca 2018

20:20 Komisarz Alex

05:35 Klan odc. 3281  
06:05 Sprawa dla reportera   
07:05 Weterynarze z sercem 
 odc. 34 - serial  
07:25 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:50 Rok w ogrodzie 
 - magazyn poradnikowy 
08:15 Rok w ogrodzie extra 
 - magazyn poradnikowy 
08:40 Studio Raban odc. 22, Program 
 redakcji katolickiej dla młodzieży 
09:05 Rodzinny ekspres 
 odc. 25 poradnikowy 
09:30 Spis treści Magazyn 
09:40 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
10:00 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4, - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 176 kulinarny 
14:05 Blondynka odc. 78, - serial  
15:05 Ojciec Mateusz odc. 242, - serial  
15:55 Korona królów odc. 44 - serial  
16:25 Korona królów odc. 45 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Antena  
18:20 Panny sprawiedliwe  - koncert 
 pamięci Polaków ratujących 
 Żydów - koncert 
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 134, - serial 
21:20 72 godziny - sensacyjny  
23:15 Spis treści Magazyn 
23:25 Łowcy głów  - thriller 
01:15 Młyn i krzyż Dramat historyczny

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 183, - serial 

06:50 Mango - Telezakupy  

08:55 Dwóch i pół odc. 19 s. 11 - serial 

09:25 Dwóch i pół odc. 20 s. 11 - serial 

09:55 Przyjaciele odc. 7 s. 1 - serial 

10:25 Przyjaciele odc. 8 s. 1 - serial 

10:55 Przyjaciele odc. 9 s. 1 - serial 

11:25 Przyjaciele odc. 10 s. 1 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 10, - serial 

13:05 Przepis na życie odc. 11, - serial 

14:05 Przepis na życie odc. 12, - serial 

15:05 Wygraj randkę 

 - komedia romantyczna 

17:15 Wpuszczony w kanał 

 - fi lm animowany 

19:00 Bodyguard - sensacyjny 

21:45 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

23:50 Troja - przygodowy 

03:15 Moc magii odc. 82

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 15 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 16 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 13 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 22 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial 
09:20 Garfi eld Show odc. 43 - serial 
09:40 Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel 
 - animowany 
11:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 375, - serial  
12:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 376, - serial  
13:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 377, - serial  
14:20 STOP Drogówka 
 odc. 171 policyjny 
15:30 Zakochany kundel II: Przygody 
 Chapsa Film animowany 
16:50 Ulubieńcy Ameryki - komedia  
19:00 Galileo odc. 670 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 378, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 379, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 167, - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 168, - serial  
00:05 Lizzie Borden chwyta za siekierę 
 - dramat kryminalny

06:00 Skorpion odc. 23 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 51 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 13, - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 14, - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 55 s. 2, - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 56 s. 2, - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 57 s. 2, - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 58 s. 2, - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 59 s. 2, - serial 

14:25 Najśmieszniejsi odc. 4 - kabaret 

15:30 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

17:55 Sześć dni, siedem nocy 

 - komedia romantyczna 

20:00 Wpół do śmierci - sensacyjny 

22:00 Furia - dramat wojenny 

00:25 Company of heroes: Oddział 

 bohaterów - sensacyjny

08:00 W pustyni i w puszczy 

 odc. 1 - serial 

09:00 Imigrant Komediodramat 

09:30 Informacje kulturalne 

 - wiadomości 

09:50 Komu piosenkę 

 - program artystyczny 

10:35 Dzika muzyka odc. 8, 

 - program muzyczny 

11:10 Odyseja fi lmowa odc. 4 - serial 

12:25 List - dramat 

13:30 Aria dla atlety - obyczajowy 

15:15 Wydarzenie aktualne - reportaż 

15:50 Złotoręki - dramat 

18:05 Dranie w kinie odc. 21 

18:45 Elvis Presley: ‘56 Special 

 - dokumentalny 

20:00 Uciekinier - psychologiczny 

22:15 - koncert 100-lecia ZAiKS-u 

 - koncert 

00:30 Obława - dramat wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 511 - felieton 
07:00 Kazimierz Mikulski - na granicy 
 snu i groteski - dokumentalny  
08:00 Dziedzictwo regionów 
 odc. 4, Program krajoznawczy 
08:20 Misja Gryf odc. 2 
 - przygoda i podróże  
08:50 Żegnaj, Rockefeller odc. 7, 
 - serial młodzieżowy 
09:25 Żegnaj, Rockefeller odc. 8, 
 - serial młodzieżowy 
10:00 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 127 kulinarny 
10:35 Łowcy odc. 4 - serial 
11:40 Opowieść o Indiach 
 odc. 6 - dokumentalny 
12:45 Łowcy odc. 5 - serial 
13:50 Szerokie tory odc. 55,  
14:25 Wielka gra odc. 70, - teleturniej 
15:25 Spór o historię odc. 108 
 - historyczny 
16:05 Przedwojenny chłopak 
 - dokumentalny 
16:35 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 70,  
17:00 Filmoteka Małopolska 
 odc. 24, - dokumentalny 
17:30 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 5 - reportaż 
17:50 Ile jest życia odc. 11, - serial 
18:55 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 6 - serial  
19:55 Premiera fi lmu o Sprawiedliwych 
 - dokumentalny 
20:40 Ekstradycja odc. 6 s. 2 - serial 
21:45 Klerycy w komunistycznej armii 
 - dokumentalny 
22:45 - dokumentalny - dokumentalny 
23:55 Tutanchamon odc. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Myśląc ojczyzna Felieton  
10:30 Święty na każdy dzień   
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 5, 
 - serial młodzieżowy 
13:20 Siódmy sakrament   
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień   
14:00 Głos serca odc. 6, - serial  
15:30 Wierzę w Boga   
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 12 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Próba wiary odc. 1 - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza   
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta Teresa z Lisieux 
 - dokumentalny 
23:00 Świadkowie Jehowy - organizacja 
 fałszywych proroków 
 - dokumentalny 
23:45 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny

05:40 Koło fortuny  
06:15 Na sygnale odc. 182, - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1826, - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1827, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 M jak miłość odc. 1360, - serial 
11:50 M jak miłość odc. 1361, - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 35 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny  
15:20 Big Music Quiz odc. 2 
16:20 Rodzinka.pl odc. 229 s. 12 
 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę  
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion - kulisy Felieton 
18:40 Postaw na milion - teleturniej 
19:35 Lajk! odc. 11 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 129, Quiz 
21:35 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 3 
22:10 Riviera odc. 3 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 15, - serial 
23:50 RoboCop - science fi ction 
03:00 Krąg podejrzanych odc. 4, - serial

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1061 

11:00 Na Wspólnej odc. 2647, - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2648, - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2649, - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2650, - serial  

12:50 Ugotowani odc. 4 s. 13  

13:50 Agent - gwiazdy odc. 5 s. 3  

14:50 MasterChef Junior odc. 3 s. 3  

16:25 Efekt domina odc. 3 s. 5,   

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 17  

17:55 Tu się gotuje! 

 odc. 2 s. 2 kulinarny  

18:00 36,6 °C odc. 5 s. 3 poradnikowy  

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:43 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 131 

19:45 Uwaga! odc. 5259,  

20:00 Hipnoza odc. 4  

21:05 Ted II - komedia 

23:30 Dlaczego nie! 

 - komedia romantyczna  

01:40 Ugotowani odc. 4 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:35 My3 odc. 31, - dla dzieci 
 i młodzieży 
08:05 Potwory kontra obcy: Wielka 
 ucieczka B.O.B.-a 
 - fi lm animowany 
08:25 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 31 - serial 
08:55 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 32 - serial 
09:25 Kung Fu Panda: Sekrety 
 Mistrzów - fi lm animowany 
09:55 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 6 kulinarny 
10:10 Ewa gotuje odc. 326 kulinarny 
10:40 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 7 kulinarny 
10:55 Nasz nowy dom odc. 71 
11:55 Wyjdź za mnie odc. 1  
12:55 Top chef odc. 71  
14:25 Umów się ze mną. Take me 
 out odc. 3, Show  
15:45 Kabaret na żywo odc. 33 
 - kabaret  
17:45 SuperPies odc. 4 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 143 dokumentalna 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 28 - serial 
20:05 Madagaskar III Film animowany 
22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 81 
00:20 Fantastyczna czwórka: Narodziny 
Srebrnego Surfera - science fi ction

08:55 Dwóch i pół 13:40 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

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

przepisy

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

Boston. John jest po rozwodzie, a miś Ted postanowił 
się ustatkować. Jego żoną jest urocza kasjerka 
Tami-Lynn. Para planuje dziecko. Na drodze do ich 
szczęścia stają władze stanowe.

Jest rok 1955. Marty czeka na profesora Browna, 
który ma się po niego zjawić wehikułem czasu. 
Tymczasem pojazd Emmeta zostaje rażony 
piorunem _ dochodzi do awarii. W jej wyniku Emmet 
przenosi się na Dziki Zachód, do roku 1885.

„Powrót do przyszłości III”
(2016r.) TV Puls 15:30

„Ted II”
(2015r.) TVN 21:05



Niedziela, 25 marca 2018

06:10 Klan

05:45 Klan odc. 3282  
06:10 Klan odc. 3283  
06:30 Wojskopolskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
 - transmisja 
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Jaka to melodia?   
09:05 Ziarno odc. 654 
09:35 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
10:00 Puchar Świata w Planicy 
 - skoki narciarskie  
12:30 Anioł Pański - transmisja 
12:45 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
13:25 Z pamięci - publicystyczny 
13:35 Macierzyństwo w świecie 
 zwierząt odc. 2 - serial 
14:30 Sonda II odc. 80 
15:05 Komisarz Alex odc. 134, 
 - serial  
15:55 Korona królów odc. 46 - serial  
16:20 Korona królów odc. 47 - serial  
17:00 Teleexpress  
17:20 Pogoda  
17:40 Program rozrywkowy  
18:40 Jaka to melodia?  
19:30 Wiadomości  
20:00 Pogoda  
20:05 Sport 
20:10 Wojenne dziewczyny 
 odc. 14- serial 
21:10 Zgadnij kto - komedia 
 romantyczna 
23:05 W sercu oceanu odc. 4, - serial 
00:05 Z pamięci - publicystyczny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 16 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 17 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 14 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial 

08:30 Garfi eld Show odc. 43 - serial 

08:45 Zakochany kundel II: Przygody 

 Chapsa - fi lm animowany  

10:10 Galileo odc. 669  

11:10 Galileo odc. 670  

12:10 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

14:30 O krok od zagłady 

 - fi lm katastrofi czny 

16:20 Za wszelką cenę - dramat 

19:00 Galileo odc. 671 

20:00 Cenny ładunek - sensacyjny 

21:55 Maszyna  - thriller 

23:50 Rozjemca - sensacyjny

06:00 Skorpion odc. 24 s. 2 - serial 

06:50 Przygody Merlina 

 odc. 7 s. 2 - serial 

07:50 Najśmieszniejsi odc. 4 - kabaret 

08:45 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 4 - serial 

09:15 Wojciech Cejrowski. Boso 

 - Ziemia Święta odc. 5,  

09:55 Wojciech Cejrowski. Boso - 

 Ziemia Święta odc. 6,  

10:30 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fi lm fantastyczny 

14:20 Kamienne serce odc. 11, 

 - obyczajowy 

15:55 Kłamca, kłamca - komedia 

17:50 Skok na kasę 

 - komedia sensacyjna 

20:00 Umysł przestępcy 

 - dramat kryminalny 

22:15 Krocząc wśród cieni  - thriller 

00:25 Uwikłana odc. 3, - serial

08:00 W pustyni i w puszczy 

 odc. 2 - serial 

09:00 Sol Gabetta - Część mojej duszy 

 - dokumentalny 

10:10 Trzeci punkt widzenia odc. 229, 

 - publicystyczny 

10:40 Uciekinier - psychologiczny  

13:00 Film fabularny Film fabularny 

13:15 Chuligan literacki odc. 75, 

 - publicystyczny 

13:50 Nienasyceni odc. 35, 

 - publicystyczny 

14:25 Jezioro Łabędzie Balet 

16:50 Rzecz Polska odc. 4,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 523 kulturalny 

18:15 Przez dotyk - obyczajowy 

20:00 Królewicz Olch Dramat 

21:50 Scena alternatywna odc. 54, 

 -  muzyczny 

22:25 Trzeci punkt widzenia odc. 229, 

 - publicystyczny 

23:00 Mury - dokumentalny 

00:35 Imany plays Avo Session 

 - koncert

06:50 Był taki dzień odc. 512 - felieton 
06:55 Dziewczyna z ekranu 
 - dokumentalny  
08:00 Cyryl i Metody. Apostołowie 
 Słowian odc. 4 - serial 
09:10 Siedlisko odc. 2, - serial 
10:05 Wielki Tydzień w Jerozolimie 
 odc. 1 - dokumentalny 
10:35 Dzikie Chiny odc. 4 - serial 
11:35 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 4 - dokumentalny  
12:50 Dzika Iberia odc. 4, 
 - fi lm przyrodniczy 
13:50 Szerokie tory odc. 58,  
14:25 Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 
 - dramat 
15:55 Wielka gra odc. 71, - teleturniej 
16:50 Parafi a z sercem odc. 166 
 - reportaż 
17:10 Ex libris Magazyn 
17:35 Ile jest życia odc. 12, - serial 
18:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 
 odc. 1 - serial 
19:50 Ranczo Wilkowyje - komedia 
21:35 Wielki Test o Sienkiewiczu 
 odc. 39, Quiz 
23:25 Tutanchamon odc. 5 - serial  
00:20 Tutanchamon odc. 6 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień   
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna Felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza   
09:30 100 cudownych miejsc na 
 świecie - serial 
09:40 Aktywna zima odc. 10,   
10:00 Uroczystości Niedzieli Palmowej 
 w Watykanie - transmisja 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem - transmisja 
12:20 Wieś - to też Polska Magazyn 
 rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Dzieje Apostolskie odc. 3 - serial 
15:05 Na palmową niedzielę - dla dzieci 
15:30 Ziemia Święta - 5. Ewangelia  
15:45 Jerash - starożytne miasto 
 Jordanii - reportaż 
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Gorzkie żale. Nabożeństwo 
 pasyjne  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 19 - serial 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Cuda Jezusa odc. 1, - serial 
22:25 Grunt to droga odc. 4  
22:35 Kartka z kalendarza - muzyczny  
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
22:50 Procesja dziejów - reportaż

05:40 Koło fortuny  
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1828, - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1829, - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1830, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:35 Impale i gazelopki z Serengeti 
 - dokumentalny 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 197 kulinarny 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 129, Quiz 
13:45 Kocham cię, Polsko! - kulisy 
 odc. 4, Quiz 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:35 Koło fortuny  
15:20 Bake off - Ale ciacho! odc. 36 
16:20 Bake off - Ale przepis odc. 36 
16:35 Na sygnale odc. 183, - serial 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 700, - serial 
18:00 Panorama  
18:20 Pogoda  
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 4, - serial 
19:30 Zakupy pod kontrolą 
 odc. 1 poradnikowy 
20:05 Big Music Quiz odc. 3 
21:05 - koncert 100-lecia ZAiKS-u 
 - koncert 
22:00 RoboCop - science fi ction 
00:05 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1062 

11:00 Efekt domina odc. 4 s. 5,   

11:30 Co za tydzień odc. 843 

11:55 Iron Majdan odc. 3  

12:55 Diagnoza odc. 5 s. 2, - serial  

13:55 Druga szansa 

 odc. 3 s. 5, - serial  

14:55 Hipnoza odc. 4  

16:00 Odlot Film animowany 

18:00 Ugotowani odc. 5 s. 13  

19:00 Fakty  

19:30 Sport 

19:40 Pogoda  

19:43 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 132 

19:45 Uwaga! odc. 5260,  

20:00 MasterChef Junior odc. 4 s. 3  

21:35 Robin Hood - przygodowy 

00:30 Ted II - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 32, - dla dzieci 
 i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 33 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 34 - serial 
09:15 Kung Fu Panda: Sekrety 
 Mistrzów - fi lm animowany 
09:45 Mulan Film animowany 
11:40 Fantastyczna czwórka: Narodziny 
 Srebrnego Surfera 
 - science fi ction  
13:40 Madagaskar III Film animowany 
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 81  
17:50 Nasz nowy dom odc. 110 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Państwo w państwie 
 odc. 265, - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 18, - serial 
21:05 Kabaret na żywo odc. 34 
 - kabaret 
23:10 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 3  
00:15 Pewnego razu w Meksyku: 
 Desperado II - sensacyjny

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 184, - serial 

06:45 Mango - Telezakupy  

08:50 Dwóch i pół odc. 14 s. 11 

 - serial 

09:20 Dwóch i pół odc. 15 s. 11 

 - serial 

09:50 Dwóch i pół odc. 16 s. 11 

 - serial 

10:20 Przyjaciele odc. 11 s. 1 

 - serial 

10:50 Przyjaciele odc. 12 s. 1 

 - serial 

11:20 Przyjaciele odc. 13 s. 1 

 - serial 

11:50 Przyjaciele odc. 14 s. 1 

 - serial 

12:20 Przepis na życie odc. 13, - serial 

13:20 Przepis na życie odc. 1 s. 2, - serial 

14:20 Goonies - przygodowy 

16:45 Głupi i głupszy - komedia 

19:00 Lucyfer odc. 4 s. 2 - serial 

20:00 Pearl Harbor - dramat wojenny 

23:50 Zawsze tylko ty - komedia

08:50 Dwóch i pół 19:00 Galileo

15:55 Kłamca, kłamca 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Siedlisko

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

Lew Alex, zebra Marty, hipopotamica Gloria i żyrafa 
Melman próbują wrócić do nowojorskiego zoo. 
Przemierzają Europę ścigani przez kolekcjonerkę 
trofeów.

Ostatni rok XII w. Po śmierci króla Ryszarda Lwie 
Serce łucznik Robin Longstride odchodzi z armii. 
Wraz z nim do Anglii wracają trzej kompani  Mały 
John, Szkarłatny Will i Allan A’Dayle.

„Robin Hood”
(2010r.) TVN 21:35

„Madagaskar III”
(2012r.) Polsat 13:40
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13:45 Elif

05:55 Elif odc. 210, - serial  
06:55 Komisariat odc. 42, - serial 
07:20 Komisariat odc. 43, - serial 
07:50 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 4, - serial 
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 47, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 - relacja 
12:50 Macierzyństwo w świecie 
 zwierząt odc. 2 - serial  
13:45 Elif odc. 211, - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 176 kulinarny 
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:45 Pogoda  
15:55 Leśniczówka odc. 7, - serial  
16:15 Leśniczówka odc. 8, - serial  
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3284 
18:30 Korona królów odc. 48 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Wyzwolenie Spektakl teatralny 
22:00 Warto rozmawiać - 
publicystyczny 
23:05 Tajemnice Doliny Krzemowej 
 odc. 2 - serial 
00:10 Zgadnij kto - komedia 
 romantyczna

06:25 Szpital odc. 281, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 214, - serial 

08:20 Przepis na życie 

 odc. 1 s. 2, - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 9 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 556, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 1, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 455, - serial 

14:55 Szpital odc. 282, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 4, - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 2, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 10 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 557, - serial 

20:00 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

22:10 Hedy Lamarr: Genialna i piękna 

 - dokumentalny 

00:00 Wyspa tajemnic - sensacyjny

06:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 15 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 18 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 22 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 15 s. 5, - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 73, 
 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 74, 
 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 23 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 16 s. 5, - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 101 
 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 171 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 102 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 64 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 65 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 379, - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 380, - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 169, - serial  
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 14 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial 
22:00 Galileo odc. 670  
23:00 Galileo odc. 671  
00:00 Bitwa o Sewastopol 
 - dramat wojenny

06:00 To moje życie! odc. 254 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 21 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2, - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 9 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 3, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4, - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31, - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 3, - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 1 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 59 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2, - serial 
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec 
 - komedia sensacyjna 
21:55 Ryzykanci - sensacyjny 
23:50 Resident Evil: Zagłada - horror 
01:45 Taki jest świat Magazyn

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Nienasyceni odc. 35, 
 - publicystyczny 
08:40 Rzecz Polska odc. 4,  
09:00 Drzazgi Komediodramat 
11:00 Lalka odc. 7, - serial 
12:30 Studio Kultura - rozmowy 
12:45 Skarb trzech łotrów 
 - fi lm kryminalny 
14:05 Chłopiec na galopującym koniu 
 - psychologiczny 
15:35 Diabeł - psychologiczny 
16:05 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 523 kulturalny 
17:00 Ucieczka z kina „Wolność” 
 - dramat 
18:40 Ikony muzyki odc. 4 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
 - wiadomości 
20:00 Grafi ciarze - dokumentalny 
21:40 Dzień Babci 
 - fi lm krótkometrażowy 
22:15 Mini wykłady o maxi sprawach 
 odc. 1Filozofi a 
22:40 Którędy po sztukę odc. 41, 
 - publicystyczny 
22:45 Videofan odc. 84 
 - program studyjny 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 100 
23:20 I Used to Be Darker - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 513 - felieton 
06:55 Generał polskich nadziei - 
 Władysław Anders 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 52,  
08:35 Misja Gryf odc. 14- przygoda 
 i podróże 
09:10 Pogranicze w ogniu 
 odc. 10 - serial  
10:20 Opowieść o Indiach 
 odc. 6 - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 30 - - reportaż  
11:50 Lekcja martwego języka 
 - psychologiczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 151 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 156 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 46 - serial 
15:10 Spór o historię odc. 171 
 - historyczny  
15:50 Dzika Iberia Film przyrodniczy  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:40 Kanclerz odc. 5 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 126 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 127 - historyczny 
19:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Ściśle tajne. Tajemnice zbrodni 
 wojennych odc. 1 - serial 
21:25 Pogranicze w ogniu 
 odc. 11 - serial 
22:35 W mniejszości siła 
 - publicystyczny  
23:50 Błękitna Armia 1917-1919 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
09:30 Przypowieści Jezusa - serial 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna Felieton  
11:35 20 lat dla świata  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień   
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Święty Franciszek i brat Bernard 
 - dokumentalny 
12:55 Na palmową niedzielę - dla dzieci  
13:20 - koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Ostateczne rozwiązanie - dramat 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:25 Kartka z kalendarza - muzyczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań odc. 66 
 - serial  
23:00 Nieznani bohaterowie 
 - dokumentalny 
23:50 Lusaka Bauleni - reportaż

06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie odc. 133, 
 - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 20, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:25 Rodzinka.pl odc. 49 s. 2 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1830, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 102, - serial 
14:00 Impale i gazelopki z Serengeti 
 - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 77, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 50 s. 2 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 21, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1830, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1831, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 30 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1362, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 5, - serial 
22:50 Zaginiona odc. 4, - serial 
23:50 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 283 s. 14, - serial 
00:45 O mnie się nie martw 
 odc. 95 s. 8 - serial

06:15 Mango - Telezakupy  
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 4 s. 2 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika 
 odc. 4 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2214 
10:55 Tu się gotuje! 
 odc. 2 s. 2 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 880, - serial  
12:00 Szkoła odc. 532, - serial  
13:00 19+ odc. 233, - serial  
13:30 Szpital odc. 769, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 11 
15:30 Szkoła odc. 533, - serial  
16:30 19+ odc. 234, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 881, - serial  
18:00 Szpital odc. 770, - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 133 
19:50 Uwaga! odc. 5261,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 14 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2651, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 137, - teleturniej 
21:30 Druga szansa odc. 4 s. 5, - serial  
22:30 Iron Majdan odc. 4  
23:35 Robin Hood - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 647, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 383, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 384, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 2, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 735, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 126, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 772, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2659, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 818, 
 - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3600,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 201, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 191, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2660, - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 512 - serial 
20:10 Plan ucieczki - sensacyjny  
22:40 6 kul - sensacyjny 
01:10 Niezniszczalni - sensacyjny

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

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

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

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do 
Tokio, gdzie przed laty przeżył cudowne chwile 
z utraconą ukochaną. Teraz okazuje się, że jest 
ojcem 19-letniej Yumi. Oboje muszą uciekać przed 
yakuzą.

Autorytet w dziedzinie zabezpieczeń w więzieniach 
ma przetestować ośrodek dla szczególnie 
niebezpiecznych więźniów. Wkrótce okazuje się, że 
nigdy nie zostanie wypuszczony z placówki.

„Plan ucieczki”
(2013r.) Polsat 20:10

„Wasabi: Hubert zawodowiec”
(2001r.) TV Puls 20:00
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14:45 Korona królów

05:50 Elif odc. 211, - serial  
06:45 Komisariat odc. 44, - serial 
07:15 Komisariat odc. 45, - serial 
07:45 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 22, - teleturniej 
10:10 Klan odc. 3284  
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 48, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:25 Agropogoda Pogoda 
12:30 Wójt Roku 2017 - relacja 
12:40 Dzika Iberia odc. 4 - serial 
13:45 Elif odc. 212, - serial 
14:45 Korona królów odc. 48 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 17, 
 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3285 
18:30 Korona królów odc. 49 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:25 Polska - Korea Południowa 
 - piłka nożna  
20:40 Polska - Korea Południowa 
 - piłka nożna  
23:25 Krawcowa z Madrytu 
 odc. 3, - serial 
00:25 Uwięzione odc. 13, - serial

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1118, - serial 

06:25 Szpital odc. 282, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 1, - serial 

08:20 Przepis na życie 

 odc. 2 s. 2, - serial  

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 10 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 557, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 2, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 456, - serial 

14:55 Szpital odc. 283, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 4, - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 2, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 11 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 558, - serial 

20:00 Świadek - sensacyjny 

22:30 Wykonać wyrok - sensacyjny 

00:15 American - horror Story: Asylum 

 odc. 4 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 16 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 19 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 23 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 16 s. 5, - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów 
 odc. 75, - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów 
 odc. 76, - serial 
11:00 Drużyna A odc. 24 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 1 s. 6, - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 103 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 83 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 104 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 66 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 67 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 380, - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 381, - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 170, - serial  
21:00 Zbaw nas ode złego - horror 
23:35 Biali nie potrafi ą skakać 
 - komedia  
01:55 STOP Drogówka 
 odc. 171 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 255 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 22 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2, - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 1 - serial 
10:45 Którędy po sztukę odc. 41, 
 - publicystyczny 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 22 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 4, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4, - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32, - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 22 - serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 3, - serial 
16:55 Na wariackich papierach
  odc. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 60 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2, - serial 
20:00 Striptiz - sensacyjny 
22:15 Showgirls - dramat 
01:00 Twarda laska - komedia

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:20 Pogranicze w ogniu 

 odc. 11 - serial  

10:45 Którędy po sztukę 

 odc. 41, - publicystyczny 

11:00 Lalka odc. 8, - serial 

12:25 Studio Kultura - rozmowy

12:40 Bajki na dobranoc - obyczajowy 

14:05 Przeraźliwe łoże Nowele fi lmowe 

14:40 Ilo Ilo - dramat 

16:25 Rzecz Polska odc. 4,  

16:45 Tygodnik kulturalny 

17:35 Hydrozagadka 

 - komedia sensacyjna 

19:00 Dzieci dzwonią - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne

20:00 Do dna Spektakl teatralny 

21:50 Dezerterzy 

 odc. 69, - publicystyczny 

22:25 Dziennik fi lozofa odc. 101 

22:40 Niespokojni - melodramat 

00:20 Demakijaż - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 514 - felieton 
07:00 Sny stracone, sny odzyskane 
 - dokumentalny 
07:35 Inka. Zachowałam się, jak trzeba 
 - dokumentalny 
08:15 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 53,  
08:45 Misja Gryf odc. 15 - felieton 
09:20 Pogranicze w ogniu 
 odc. 11 - serial  
10:30 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial 
11:30 Goniec historyczny IPN 
 - publicystyczny 
12:05 Dzikie Chiny odc. 4 - serial  
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 126 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 127 - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 47 - serial 
15:20 Łowcy odc. 6 - serial 
16:20 Historia Kowalskich 
 - dokumentalny  
17:30 Kryptonim „Muzeum” - Szlak Armii 
 Krajowej odc. 1 - dokumentalny 
17:50 Czarne chmury odc. 1 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 154 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 155 - historyczny 
19:55 Jak było? - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Pogranicze w ogniu 
 odc. 12 - serial 
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4, - serial 

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia   
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial 
09:45 Owoce posługi misyjnej 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia Wiadomości 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze   
11:35 Myśląc ojczyzna Felieton  
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański  
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Franciszkanie - droga do ubóstwa 
 - dokumentalny 
13:05 Trzeci Testament - serial 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 66 - serial  
14:45 Nowe parki transgraniczne Afryki 
 Południowej - Park Narodowy 
 Krügera - dokumentalny 
15:20 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć   
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Jestem mamą Poradnik  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce Magazyn 
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański  
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień   
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci  
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec  
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze - transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  

06:05 M jak miłość odc. 1361, - serial 
07:00 Srebrne dziękczynienie - reportaż 
07:20 Na sygnale odc. 21, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie odc. 17 
11:25 Rodzinka.pl odc. 50 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1831, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 103, - serial 
14:00 Post i długie życie 
 - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1361, - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 78, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 51 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 22, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1831, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1832, - serial 
20:40 O północy w Paryżu 
 - komedia romantyczna 
22:25 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 - publicystyczny  
23:25 Nieustępliwa - dokumentalny 
00:10 Ludzik, czyli One Man Show 
 odc. 3

05:40 Mango - Telezakupy  
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 2 
07:50 Doradca smaku 
 odc. 14 s. 8 kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2215 
10:55 Ukryta prawda odc. 881, - serial  
12:00 Szkoła odc. 533, - serial  
13:00 19+ odc. 234, - serial  
13:30 Szpital odc. 770, - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 11 
15:30 Szkoła odc. 534, - serial  
16:30 19+ odc. 235, - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 882, - serial  
18:00 Szpital odc. 771, - serial  
19:00 Fakty  
19:35 Sport 
19:45 Pogoda  
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 134 
19:50 Uwaga! odc. 5262,  
20:10 Doradca smaku 
 odc. 15 s. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2652, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 138, - teleturniej 
21:30 Diagnoza odc. 6 s. 2, - serial  
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 12 
23:30 Superwizjer odc. 1124,  
00:05 Tu się gotuje! 
 odc. 2 s. 2 kulinarny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 648, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 385, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 386, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 3, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 736, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 127, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 773, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2660, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 819, - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3601,  
16:30 Na ratunek 112 odc. 202, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 192, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2661, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 513 - serial 
20:05 Niezniszczalni - sensacyjny  
22:20 Blitz Film kryminalny 
00:45 Za linią wroga IV - sensacyjny

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:55 Na wariackich 
papierach 16:45 Tygodnik kulturalny 08:15 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 

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

Grupa najemników pod dowództwem Barneya Rossa 
wyrusza na niewielką wyspę, aby obalić krwawe rządy 
generała Garzy. Okazuje się, że Garza jest marionetką 
w rękach handlarzy narkotyków.

8-letni Samuel, członek społeczności amiszów, staje 
się przypadkowym świadkiem morderstwa. Policjant 
John Book otrzymuje polecenie przesłuchania 
i ochrony nieletniego świadka.

„Świadek”
(1985r.) TVN 7 20:00

„Niezniszczalni”
(2010r.) Polsat 20:05
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18:00 Klan

05:55 Elif odc. 212, - serial  
06:55 Komisariat odc. 46, - serial 
07:50 Alarm!   
08:00 Wiadomości  
08:10 Pogoda poranna  
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia?   
09:15 Wojenne dziewczyny 
 odc. 14- serial  
10:10 Klan odc. 3285  
10:35 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
11:05 Doktor Quinn odc. 11 s. 4, - serial 
12:00 Wiadomości  
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda Pogoda 
12:35 Wójt Roku 2017 - relacja 
12:45 Rusty, król kangurów 
 - dokumentalny 
13:45 Elif odc. 213, - serial 
14:45 Korona królów odc. 49 - serial  
15:15 Alarm!   
15:30 Wiadomości  
15:40 Pogoda  
15:50 Wszystko dla pań odc. 18, 
 - serial 
17:00 Teleexpress  
17:15 Pogoda  
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3286 
18:30 Korona królów odc. 50 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości  
20:05 Pogoda  
20:10 Sport 
20:15 Alarm!  
20:35 Wielki test. Giganci ducha Quiz  
22:10 Stadion Śląski. W kotle czarownic 
 - dokumentalny 
23:15 Wolność - dramat 
00:50 Uwięzione odc. 13, - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 186, - serial 

06:25 Szpital odc. 283, - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 2, - serial 

08:20 Przepis na życie 

 odc. 3 s. 2, - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 11- serial 

10:20 Mango - Telezakupy  

11:55 Ukryta prawda odc. 558, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 3, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 457, - serial 

14:55 Szpital odc. 284, - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 1, 

 - serial fantastyczny 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 4 s. 2, - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 12- serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 559, - serial 

20:00 Wyspa tajemnic - sensacyjny 

22:55 Mentalista odc. 8 s. 7 - serial 

23:55 Szalone Halloween - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 17 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 20 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 24 s. 3- serial  

09:00 Detektyw Monk odc. 1 s. 6 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 77, - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 78, - serial 

11:00 Drużyna A odc. 25 s. 3- serial 

12:00 Detektyw Monk odc. 2 s. 6 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 105 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

 odc. 84

15:00 Detektywi w akcji odc. 106 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 68 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 69 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 381, - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 382, - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 171 - serial  

21:00 Cenny ładunek - sensacyjny  

23:00 Rywal Dramat

06:00 To moje życie! odc. 256 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 23 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2, - serial 
09:00 Na wariackich papierach 
 odc. 2- serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 3 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 22- serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33, - serial 
14:50 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 22- serial 
15:55 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 3 - serial 
16:55 Na wariackich papierach 
 odc. 3- serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 61 s. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 62 s. 2, - serial 
20:00 Krytyczna decyzja - sensacyjny 
22:30 Wpół do śmierci - sensacyjny 
00:45 Krocząc wśród cieni Thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dzika muzyka odc. 8 

08:45 Informacje kulturalne Wiadomości 

09:05 Monolog trębacza 

 - krótkometrażowy 

09:35 Hydrozagadka 

 - komedia sensacyjna 

11:00 Lalka odc. 9, - serial 

12:30 Studio Kultura - rozmowy  

12:45 Pograbek - dramat 

14:10 Błękitny anioł - dramat 

16:05 Rzecz Polska 

 odc. 4, Cykl reportaży 

16:20 Dranie w kinie odc. 21, Magazyn 

17:00 Brzezina Dramat psychologiczny 

18:45 Gintrowski Film dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne Wiadomości 

20:00 W objęciach węża - dramat 

22:15 Pegaz odc. 66, 

23:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 102 

23:25 Jedna scena o

 dc. 6,

06:50 Był taki dzień odc. 515, Felieton 
07:00 Historia Kowalskich 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 54, Cykl reportaży 
08:40 Misja Gryf odc. 16, Felieton 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 12- serial  
10:20 W mniejszości siła   
11:30 Spór o historię odc. 133,  
12:15 Łowcy odc. 7, 
 Serial dokumentalny 
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 154,   
14:10 Sensacje XX wieku odc. 155,   
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 95, Serial dokumentalny 
15:20 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 4, - serial 
16:20 Proces Szesnastu - dokumentalny
16:50 Elegia na śmierć Roja 
 - dokumentalny
17:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 14, Serial dokumentalny 
17:55 Czarne chmury odc. 2, 
 Serial przygodowy 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 135,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 84,  
19:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:25 Trzech kumpli Film dokumentalny 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 13- serial 
22:40 Idealne miasto Auschwitz 
 - dokumentalny 
23:25 Pożegnanie odc. 28, Reportaż 
23:45 Wielki Tydzień - dramat

08:00 Informacje dnia Wiadomości 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  Program 
 dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 Program edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie Cykl reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień 
 Program religijny  
09:50 Opowieść wiecznie żywa 
 Serial animowany 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu Transmisja 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 47, Serial dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna Felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 Magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański Program religijny 
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Księga Ruth. Podróż wiary 
 - obyczajowy 
13:50 Lusaka City of Hope 
 Film dokumentalny 
14:00 Corrie Ten Boom - nieugięta 
 wiara Film dokumentalny  
15:00 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie 
15:40 Trzy wyspy - trzy światy 
 Film dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
 Program religijny  
16:00 Informacje dnia Wiadomości 
16:10 Na zdrowie 
 Magazyn poradnikowy  
16:30 Drabina Jakubowa 
 Serial przygodowy 
17:00 Po stronie prawdy Reportaż  
18:00 Anioł Pański Program religijny 
18:05 Informacje dnia Wiadomości 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień 
 Program religijny  
19:30 Przygody Mobilków 
 Serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci Program religijny 
20:00 Informacje dnia Wiadomości 
20:20 Różaniec Program religijny 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze Transmisja 
21:20 Informacje dnia Wiadomości 

06:00 M jak miłość odc. 1362, - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 22, - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama  
11:05 Pogoda - fl esz Pogoda 
11:15 Pytanie na śniadanie odc. 18 
11:25 Rodzinka.pl odc. 51 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1832, - serial 
12:30 Koło fortuny  
13:05 Tylko z tobą odc. 104, - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 4 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1362, - serial 
15:55 Familiada - teleturniej 
16:30 Koło fortuny  
17:10 Meandry uczuć odc. 79, - serial 
18:00 Panorama  
18:25 Pogoda  
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 52 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 23, - serial 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1832, - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1833, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 701, - serial 
21:45 Na sygnale odc. 184, - serial 
22:25 Dotyk miłości - melodramat 
00:40 Rodzinka.pl odc. 229 - serial

05:40 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 15 s. 8 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2216

10:55 Ukryta prawda odc. 882, - serial  

12:00 Szkoła odc. 534, - serial  

13:00 19+ odc. 235, - serial  

13:30 Szpital odc. 771, - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 535, - serial  

16:30 19+ odc. 236, - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 883, - serial  

18:00 Szpital odc. 772, - serial  

19:00 Fakty  

19:35 Sport 

19:45 Pogoda  

19:48 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 135 

19:50 Uwaga! odc. 5263 

20:10 Doradca smaku odc. 16 s. 8 

20:15 Na Wspólnej odc. 2653, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 139, Teleturniej 

21:30 Agent - gwiazdy odc. 6 s. 3  

22:30 Trzynasty wojownik - przygodowy 

00:45 Avengers - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
Magazyn informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 649, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 387, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 389, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 4, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 737, - serial 
12:00 Gliniarze odc. 128, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 774, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2661, - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 820, - serial 
15:50 Wydarzenia  
16:10 Pogoda  
16:15 Interwencja odc. 3602 
16:30 Na ratunek 112 odc. 203, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 193, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2662, - serial 
18:50 Wydarzenia  
19:20 Sport 
19:25 Pogoda  
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 172 - serial 
20:00 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 4, Show 
21:25 Top chef odc. 72 
23:00 Baby są jakieś inne 
 - komediodramat 
01:05 Sesje - komedia romantyczna 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

19:40 Barwy szczęścia 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Wygnany z ojczyzny arabski poeta, Ahmed ibn 
Fahdlan, przyłącza się do napotkanej grupy wikingów. 
Wkrótce z przerażeniem odkrywa, że ma wziąć udział 
w wyprawie przeciwko legendarnemu potworowi.

Dwaj detektywi prowadzą śledztwo w sprawie zniknięcia 
jednej z pacjentek zakładu psychiatrycznego dla 
kryminalistów mieszczącego się na wyspie. Wkrótce 
nadciąga huragan, a w więzieniu wybucha bunt.

„Wyspa tajemnic”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Trzynasty wojownik”
(1999r.) TVN 22:30
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 temperatura: 10 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1019 hPa
 wiatr: 27 25 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pasztet mięsno-warzywny

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 22 marca 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 

500 g mięsa wołowego chudego
pół średniej cebuli
5-6 pieczarek
6 łyżek płatków owsianych
1 średnia cukinia 
2 małe marchewki
pół szklanki groszku mrożonego
1 jajko 
1 łyżka oleju roślinnego
zioła: bazylia, tymianek, 
oregano, natka pietruszki 

Sposób wykonania:

Cebulę oraz cukinię obierz i pokrój 
w kostkę. Marchewki obierz, zetrzyj na 
tarce, pieczarki obierz i pokrój w plaster-
ki. Rozgrzej olej na patelni, dodaj cebulę 
i podsmaż, dodaj pieczarki, a potem cu-
kinię. Duś przez ok. 5 min. Zmiel wołowi-
nę. Do mięsa dodaj jajo, płatki owsiane, 
marchewkę i groszek. Wymieszaj. Dodaj 
cebulę z pieczarkami i cukinią, zioła, sól 
do smaku i dokładnie wymieszaj. Formę 
keksową wysmaruj olejem, wypełnij masą 
mięsną i wyrównaj powierzchnię. Przy-
kryj folią aluminiową. Wstaw do piekar-
nika rozgrzanego do 200 stopni C i piecz 
ok. 1 godz.   

Smacznego!
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Kilka pytań o… alimenty dla rodzica 
PRAWO  W tym numerze omawiamy kwestię alimentów od dzieci na rzecz rodziców, którzy pozostają 
w niedostatku

Adwokat Anna Kraw-
czyk-Koźmińska, prowadząca 
Kancelarię Adwokacką w Wą-
brzeźnie (ulica Wolności 4, tel.  
663-018-891), w formie przystęp-
nych pytań i odpowiedzi przybli-
ża Czytelnikom zawiłości prawa.

– Kto może starać się 
o uzyskanie alimentów od 
dzieci?

– Rodzic, który pozostaje 
w niedostatku. Kwestią pro-
blematyczną jest jednak samo 
zagadnienie niedostatku i jego 
interpretacja.

– Kiedy zatem mamy do 
czynienia z niedostatkiem?

– Pojęcie niedostatku nale-
ży utożsamiać ze stanem, w któ-
rym dana osoba nie jest w stanie 

zaspokoić wszystkich, lub nawet 
części, swoich uzasadnionych 
potrzeb. O takiej sytuacji mo-
żemy mówić na przykład wtedy, 
kiedy rodzicowi wystarcza co 
prawda na opłacenie rachunków 
i skromne wyżywienie, ale nie 
jest już w stanie sam wykupić 
lekarstw czy opłacić rehabilita-
cji. Sąd Najwyższy uściślił to po-

jęcie tłumacząc, że „niedostatek 
występuje wtedy, gdy upraw-
niony nie może w pełni własny-
mi siłami, z własnych środków, 
zaspokoić swych usprawiedli-
wionych potrzeb”. Dlatego za 
każdym razem, kiedy otrzymy-
wana emerytura lub renta jest 
niewystarczająca na normalną 
egzystencję, warto zastanowić 
się czy nie zwrócić się o pomoc 
do dzieci, jeżeli same się one do 
tego nie poczuwają.

– Czy poza niedostatkiem 
musi istnieć jeszcze jakaś inna 
przesłanka, aby takie alimen-
ty otrzymać?

– Tak. Drugą przesłanką są 
możliwości zarobkowe i finan-
sowe dzieci. Sąd bierze pod uwa-
gę przede wszystkim wysokość 
wynagrodzenia, emerytury lub 
renty, premie i inne dochody. 

– Są jeszcze jakieś inne 
czynniki determinujące moż-
liwość otrzymania przez ro-
dzica alimentów od dziecka?

– Ważną kwestią jest to, czy 
rodzic interesował się dziec-
kiem. Czy dbał o nie, o jego wy-
chowanie, zdrowie, edukację? 
Czy zapewniał mu środki do ży-
cia? Jeżeli tego nie robił, wów-
czas obowiązane dziecko może 
powołać się w sądzie na zasady 
współżycia społecznego. Naj-
częściej w takich przypadkach 
sąd nie zasądzi alimentów i od-
dali powództwo.

– Jaką kwotę alimentów 
możemy otrzymać?

– Z mojego doświadcze-
nia wynika, że zazwyczaj są to 
kwoty rzędu kilkuset złotych, 
które są wypłacane co miesiąc 
na rachunek bankowy rodzica. 
Ostateczna kwota zależy jed-
nak zawsze od indywidualnego 
przypadku, sytuacji, w której 
znajduje się rodzic i możliwości 
zarobkowych dziecka.

– Ile kosztuje wniesienie 
takiej sprawy do sądu?

– Osoba, która stara się 
o ustalenie obowiązku alimen-
tacyjnego, zwolniona jest od 
ponoszenia opłaty od pozwu. 
Mówiąc kolokwialnie, jeżeli dzia-
łamy sami, założenie takiej spra-
wy nic nas nie kosztuje. Jeżeli 
natomiast chcemy skorzystać 
z pomocy adwokata, musimy 
liczyć się z wydatkiem na jego 
honorarium. Co ważne, w sytu-
acji kiedy sąd oddali nasze po-
wództwo, wówczas należy być 
przygotowanym, że obciąży nas 
kosztami procesu, czyli opłatą 
od pozwu lub innymi wydatka-
mi związanymi z prowadzonym 
postępowaniem, np. kosztami 
zastępstwa procesowego.  

adwokat 
Anna Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay

Zdrowie

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

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

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

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

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

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

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

Pneumokoki mogą powodo-
wać zakażenia inwazyjne, cha-
rakteryzujące się obecnością 
bakterii w krwi oraz zakażenia 
zlokalizowane – bez uogólnione-
go zakażenia.

Główne postacie zakażenia 
to:

• zapalenie ucha środkowe-
go – prawie każde dziecko do  
5. roku życia ma za sobą prze-
byte zapalenie ucha środkowego 
wywołane przez pneumokoki;

• zapalenie zatok obocznych 
nosa;

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

• zapalenie spojówek.
Zakażenia mogą przebiegać 

w sposób inwazyjny, wywołu-
jąc:

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

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

• posocznicę – najczęściej 
jest następstwem ciężkiego 
zapalenia płuc, jednak może 
rozwinąć się jako choroba pod-
stawowa bez wcześniejszego 
ogniska zapalnego;

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

pienia przeciw pneumokokom 
przynoszą korzyści, są Kiel-

ce. W 2006 r. prowadzono tam 
bezpłatne szczepienia przeciw 
pneumokokom dla dzieci. Za-
padalność na pneumokokowe 
zapalenie płuc u dzieci poniżej  
2. roku życia zmniejszyła się 
o blisko 97 proc., liczba hospi-
talizacji z powodu zapalenia 
płuc wśród dzieci do 2 lat –  
o 60 proc., a liczba przypadków 
zapalenia ucha środkowego – 
o 85 proc. Dodatkowo zaobser-
wowano efekt odporności zbio-
rowiskowej. Liczba zachorowań 
zmniejszyła się o ponad 50 proc. 
wśród dorosłych, którzy często 
komunikują się z najmłodszymi 
(chodzi głównie o osoby starsze- 
seniorów, którzy – poza dziećmi 
– należą do grupy ryzyka zacho-
rowania na zapalenie płuc wy-
wołane przez pneumokoki).

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

źródło: 
Ministerstwo Zdrowia
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Joga: oczyszczający oddech
STYL ŻYCIA  Czy powietrze może szkodzić? Może, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale może też 
oczyszczać

Rozciąganie przodu ciała, choć początkowo może sprawiać trudności, 
relaksuje i zmniejsza uczucie zmęczenia

O tej porze roku jakość po-
wietrza, łagodnie rzecz ujmując, 
nie jest najlepsza. Smog daje się 
nam we znaki. By doświadczyć 
oczyszczającej mocy oddycha-
nia, dobrze jest wybrać się nad 
morze. 

W jodze prawidłowy oddech 
(Pranayama) ma duże znacze-
nie. Oprócz tego, że uspokaja, 
to również stymuluje procesy 
chemiczne w mózgu, wpływa-
jąc na zwiększone wydzielanie 
endorfiny; wspomaga działanie 
przysadki mózgowej; oczyszcza 
krew; pozwala pozbyć się toksyn 
z płuc; zapewnia witalność. Pra-
nayama zapewnia odpowiednie 
krążenie energii w organizmie.

Prezentowana metoda po-
lega głównie na intensywnym 
wydychaniu powietrza. Dzięki 
temu lepiej pracują mięśnie, 
rozkurczają się, a człowiek staje 
się zrelaksowany. 

Jak to zrobić? Siadamy 
w siadzie skrzyżnym, plecy 
proste. Zamykamy oczy i spo-
kojnie oddychamy. Gdy oddech 
się uspokoi, staramy się wypy-
chać z płuc całe powietrze przez 
nos. Usta mamy zamknięte. Ro-
bimy to spokojnie, bez pośpie-
chu. Na pewno się nie udusimy. 
Skupiamy się na brzuchu. Za-
uważymy wtedy, jak brzuch się 
zapada do środka, czyli nasza 
przepona podnosi się do góry 
i wypycha powietrze. Po zakoń-
czeniu wydechu rozluźniamy 
brzuch, przepona lekko się ob-
niży i świeże powietrze zacznie 
wpływać z powrotem do płuc. 
Oddech przyspieszamy do ta-
kiego tempa, aby osiągnąć jeden 
na sekundę. Na początku może 
to sprawiać pewien problem, ale 
przy pełnej synchronizacji jest 
łatwe. Powtarzamy takie oddy-
chanie 30 razy. Na koniec takiej 
sesji oddechowej spowalniamy 
oddech i zaczynamy oddychać 
w sposób naturalny. 

Im częściej będziemy robili 
to ćwiczenie, tym bardziej bę-
dziemy oczyszczali swoje płuca. 

Prezentujemy kolejne asa-
ny.

Pozycja 1: 
Kot (Bidalasana)
Jedna z podstawowych po-

zycji w jodze. Klękamy, kolana 
na szerokość bioder. Dłonie są 
tak ułożone, by ręce i uda two-
rzyły kąt prosty. Podczas wde-
chu wyciągamy do góry szyję, 
jednocześnie opuszczamy przód 
ciała, aż do pępka. Pośladki wy-
pychamy do góry. Następnie 
wydychamy powietrze, opusz-
czając głowę jak najniżej i wy-
ginamy grzbiet do góry, rozcią-
gając w ten sposób kręgosłup. 
Pozycja ta wymaga synchroni-
zacji ruchów. Wykonujemy je 
powoli, koncentrując się na pra-
widłowym, powolnym oddechu.

Co daje nam te ćwiczenie? 
Zwiększa giętkość kręgosłu-
pa, otwiera dolne plecy i jamę 
brzuszną. Pobudza działanie 
tarczycy i gruczołów przytar-
czycznych. Łagodzi bóle rwy 
kulszowej i urazu dolnego od-
cinka kręgosłupa. Ponadto jest 
polecana w zwalczaniu stresu 
i depresji. Łagodnie energetyzu-
je umysł.

Pozycja 2: 
Rozciągania przodu ciała 
(Purvottanasana)
Siadamy z wyprostowany-

mi nogami. Następnie dłonie 
ustawiamy z tyłu, za plecami. 
Ręce wyprostowane. Robimy 
wdech, a następnie z powolnym 
wydechem podnosimy biodra 
i cały tułów do góry. Staramy 
się trzymać biodra u góry. Dą-
żymy do tego, by w tej pozycji 
utrzymać cały tułów w linii pro-
stej. Nie dopuszczamy, by się on 
załamywał. Powoli robimy kil-
ka wdechów i wydechów. Wraz 
z ostatnim wdechem powoli 
opuszczamy biodra w dół. Po-

zycja wymaga pewnej stabilno-
ści i dłuższe wytrwanie w niej 
początkowo będzie sprawiało 
trudności.

Pozycja ta to źródło ener-

Ta asana to znany nam z lekcji wychowania fizycznego „koci grzbiet”

Bidalasana poprawia giętkość kręgosłupa

Infolinia

Masz pytania 
dotyczące zdrowia? Dzwoń!
W ramach akcji „Łączy nas pacjent” pod numerem infolinii Rzecznika Praw 
Pacjenta 800 190 590, pacjenci bezpłatnie otrzymają porady, informacje oraz 
wsparcie dotyczące określonych chorób. 

Specjaliści z różnych dzie-
dzin, zrzeszeni w największych 
w Polsce organizacjach pacjen-
tów, wraz z ekspertami rzecz-

nika udzielają telefonicznych 
porad oraz wsparcia dla dobra 
pacjentów. Szczegółowe infor-
macje o dyżurach znajdują się 

na stronie internetowej Rzecz-
nika Praw Pacjenta. Są tam opi-
sane zarówno zakresy udzie-
lanych porad oraz informacje 

o osobach dyżurujących i fun-
dacjach, które reprezentują.

Na przykład 21 marca dyżu-
rował ekspert Fundacji Małgosi 
Braunek „Bądź”. Odpowiadał na 
pytania, czym jest integralne 
podejście do zdrowia, na czym 
polega medycyna integralna, 
jakie terapie możemy nazwać 
komplementarnymi, jakich spe-
cjalistów z zakresu metod i te-
rapii komplementarnych i jakie 
placówki można polecić. 

Integralne podejście do 
zdrowia łączy ze sobą różne 
obszary pracy nad zdrowiem 
w harmonijną całość. Zakłada, 

że zdrowie zależy od czynników 
zarówno fizycznych – dieta, 
środowisko, tryb życia, umysło-
wych – nastawienie do życia, 
jasność myślenia i kojarzenia, 
spokój i harmonia wewnętrzna, 
pozytywny obraz siebie, a także 
duchowych.

Kolejny dyżur odbędzie się 
29 marca w godz. 14.00-16.00. 
Tym razem po drugiej stronie 
słuchawki zasiądzie szefowa 
Fundacji Onkokafe – Razem 
Lepiej. Zakres prowadzonych 
porad to psychoedukacja i kon-
sultacje z zakresu leczenia on-
kologicznego.

gii. Jednocześnie przynosi 
ulgę w zmęczeniu i relaksuje. 
Wzmacnia nadgarstki i stawy 
skokowe. Równocześnie otwiera 
klatkę piersiową, odciąża biodra 

i dół pleców. Poprawia również 
koncentrację.

(Maw)
fot. archiwum 

K.P. Sulikowskich
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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)

Nagle wszyscy zaczną zawracać ci głowę i wmawiać, 
że są zadania, które tylko ty umiesz wykonać, a na 
dodatek trzeba to zrobić zaraz. Zachowaj spokój, za 
kilka dni okaże się, że z części pomysłów szef się wy-
cofał. Bądź ostrożny w sprawach uczuć, ktoś będzie 
chciał cię naciągnąć. Podczas rodzinnych spotkań 
unikaj jak ognia dyskusji o polityce albo pienią-
dzach.

Dni zaczną mijać tak szybko, że ze zdumieniem bę-
dziesz patrzeć w kalendarz. To wszystko za sprawą 
licznych zaproszeń na imprezy towarzyskie. Do pracy, 
z pracy w odwiedziny, potem znów do pracy – i zanim 
się zorientujesz, będzie koniec miesiąca. Dzięki tej ak-
tywności poznasz kogoś, z kim na pewno nie będziesz 
się nudzić. Póki co, baw się.

Ścieżka zawodowa przestaje spełniać twoje oczeki-
wania. Zatrzymaj się, poświęć czas na zastanowienie 
się, co dalej, dokąd zmierzasz. Po przeanalizowaniu 
działań, wyciągnij wnioski i przystąp do wprowadza-
nia zmian. W miłości bądź romantyczny i delikatny, 
to bardzo spodoba się partnerowi. Samotne Lwy 
będą teraz czarujące, z łatwością znajdą partnera.

Zapowiadają się spokojne dni. Spraw do załatwie-
nia ubędzie, możesz skupić się na relacjach rodzin-
nych i kontaktach towarzyskich. Zagraj z dziećmi 
w planszówki, wybierz się na wycieczkę rowerową, 
zaproś znajomych na grilla. Dobrze ci to zrobi.

Masz szansę osiągnąć sukces finansowy, ale pa-
miętaj, że nic samo nie spada z nieba. Trzeba będzie 
się wysilić. W stałych związkach spokój i harmonia, 
będziecie cieszyć się ze wspólnie spędzanych chwil. 
Wolne Wagi będą brylować w towarzystwie i przy-
ciągać płeć przeciwną.

Ktoś próbuje podkopać twoją pozycję zawodową. 
W najbliższym czasie czeka cię walka o udowodnie-
nie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. 
Nie obawiaj się podejmowania ryzykownych działań, 
wyjdą ci na dobre. Masz oparcie w bliskich.

Jeśli czegoś dotąd nie uporządkowałeś, teraz bę-
dzie taka konieczność. Na dodatek na szybko mu-
sisz uporać się z zaległościami. Źle wpłynie to na 
twoje samopoczucie. Będziesz rozdrażniony i zde-
nerwowany. Także sytuacja finansowa przysporzy 
ci kłopotów.

Gorąco w sprawach zawodowych. Nie bądź zbyt 
ambitny, niech inni wykażą się inicjatywą i ryzykują. 
Ty spokojnie przeczekaj gorszy czas. Po prostu rób 
swoje. Nie unikaj spotkań towarzyskich. Podczas 
jednego z nich spotkasz osobę, która uzmysłowi ci, 
że problemy w pracy nie są tak poważne, na jakie wy-
glądają. Zadbaj o relacje z partnerem.

Będziesz musiał wykazać się wyjątkową cierpliwo-
ścią, co nie leży w twojej naturze. Ale przez pochop-
ne działanie możesz wiele stracić. Podejmij decyzję 
dopiero, kiedy będziesz całkowicie pewny swoich 
racji. Przeżyjesz rozczarowanie, bo osoba z twojego 
otoczenia, którą uważałeś za sympatyczną, okaże się 
fałszywa. Nie miej oporów, zakończ tę znajomość.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do 
świata, a twój świetny nastrój udzieli się nawet naj-
większym ponurakom. W pracy postawisz na wdro-
żenie nowego rozwiązania, które wszystkim ułatwi 
realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty dla 
gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia 
na imprezę. Dobra energia będzie od ciebie bić.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towa-
rzyskim, biznesowym i w sferze finansów. Jeśli nie 
wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować 
i negocjować ważne kontrakty. Wszystko będzie szło 
jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie 
i zaprosisz dalszych krewnych? 

Planety sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. 
Masz też szansę na ubicie świetnego interesu. Wy-
korzystaj swoją dociekliwość i spostrzegawczość. 
Odezwie się ktoś, komu dawniej coś obiecałeś. Pamię-
taj, żeby dotrzymać słowa, choć będzie to kolidować 
z twoimi planami. Za kilka dni wejdziesz w posiadanie 
informacji ważnych dla życia zawodowego.

Kolorowanki dla dzieci
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Seniorzy z energią i humorem
KOWALEWO POMORSKIE  W pierwszej połowie marca w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się 
spotkanie promujące sekcje „50 +”, działające w placówce. Gościnnie na wąbrzeskiej scenie wystąpili 
między innymi seniorzy z Kowalewa Pomorskiego

Stanisław Bączkowski, prze-
wodniczący wąbrzeskiej grupy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
przywitał zebranych i przedsta-
wił główne założenia oraz cel 
działania sekcji, umownie nazy-
wanych „50+”. 

– Nasz Uniwersytet Trze-
ciego Wieku działa już od sied-
miu lat, i jak widać, trzyma się 
dobrze. Liczba słuchaczy to ok. 
70 osób, choć niektóre osoby 
się zmieniają. Usilnie pracujemy 
nad integracją środowisk senio-
ralnych, mamy zaprzyjaźnione 
UTW oraz stowarzyszenia – mó-
wił Stanisław Bączkowski, prze-
wodniczący UTW. – Spotykamy 
się i wymieniamy doświadcze-
niami również z różnymi stowa-
rzyszeniami. Tym razem po raz 
pierwszy spotykamy się z se-
niorami z pobliskiego Kowalewa 
Pomorskiego. Przy okazji chciał-
bym kolegów i koleżanki z Ko-
walewa zaprosić, aby wstąpili 
w szeregi naszego uniwersytetu. 

Będzie nam bardzo miło – do-
dał. 

Na zaproszenie Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku z programem 
muzyczno-wokalnym i kabare-
towym wystąpiła grupa senio-
rów z Kowalewa Pomorskiego, 
działająca w Polskim Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów. Scenka pt. Biuro matrymo-
nialne, przedstawiająca rozterki 
słusznie dojrzałego Frania, który 
szukał odpowiedniej kandydat-
ki na żonę, wywoływała salwy 
śmiechu. Rozśpiewana grupa  
zaprezentowała też kilka piose-
nek z akordeonowym akompa-
niamentem Marii Kuźniar. 

Głównym punktem progra-
mu były prezentacje poszcze-
gólnych grup. Gospodarzy re-
prezentowały członkinie Klubu 
Aktywnych Kobiet, a także ze-
spół wokalny „Wesoła ferajna” 
Klubu Seniora „Echo”. 

Tekst i fot. 
(krzan)

Kabaretowa scenka Biuro matrymonialne wywoływała lawinę śmiechu

Grupa kowalewskich seniorów na scenie Wąbrzeskiego Domu Kultury

(z mikrofonem) Danuta Maciejewska Maria Kuźniar z nieodłącznym akordeonem

Maria Nowatka (z mikrofonem), 
przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oddział Kowalewo Pomorskie

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Rodzice, którzy chcą, by zdjęcie ich nowo narodzo-
nego dziecka znalazło się na naszych łamach, mogą 
przesłać je mailem na adres redakcja@wpr.info.pl.

Noworodki

Nowy mieszkaniec 
naszego powiatu

ANTONI ZIÓŁKOWSKI
 urodził się w ponie-

działek 12 marca, ważył 
4,04 kg i mierzył 57 cm. 
Jest synem Andżeliki 
i Andrzeja z Ciechocina. 
W domu na brata czeka 
2-letni Adaś.

Golub-Dobrzyń

Historia rodzinna
Olga Aksamit z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Do-
brzyniu została wyróżniona w konkursie historycz-
nym „Oni tworzyli naszą historię”. Uczennica IV klasy 
technikum ekonomicznego napisała pracę o swoim 
pradziadku Franciszku – żołnierzu Armii Andersa. 

Do X edycji wojewódzkiego 
konkursu im. gen. bryg. prof. Elż-
biety Zawackiej „Oni tworzyli na-

szą historię” wpłynęły łącznie 33 
prace. W poniedziałek członko-
wie kapituły, podczas uroczystej 

gali w Sali Mieszczańskiej Ratu-
sza Staromiejskiego w Toruniu 
wręczyli nagrody. 

Wśród wyróżnionych po raz 
pierwszy znalazła się uczennica 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu, Olga Aksamit z klasy 
IV technikum ekonomicznego. 
Opiekunem uczennicy był na-
uczyciel historii Szymon Wi-
śniewski. 

– Napisałam pracę o moim 
pradziadku, sierżancie Francisz-
ku Aksamicie – mówi Olga Ak-
samit. – Pradziadek w 1939 roku 
był żołnierzem Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Dostał się do sowiec-
kiej niewoli. Na szczęście uniknął 
katyńskich grobów. Trafił do ar-
mii generała Władysława Ander-
sa i przeszedł z nią cały szlak. 
Walczył między innymi pod 
Monte Cassino. Do Polski wrócił 
po wojnie i osiedlił się w okolicy 
Wąbrzeźna. 

Tekst i fot. 
(red)
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Obraz „Bitwa pod Gettysburgiem” – fragment panoramy autorstwa Paula Philippoteauxa

Amerykańska kłótnia
KONFLIKTY  W 1861 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki wybuchła tzw. wojna secesyjna. Po-
wodem konfliktu był spór dotyczący przyszłości niewolnictwa. Stany północne (Unia) chciały znie-
sienia niewolnictwa. Południe (Konfederacja) nie chciało żadnych zmian. Wojna trwała cztery lata 
i pochłonęła 650 tysięcy ofiar i kilka miliardów dolarów strat. Konflikt wygrała Unia i tym samym 
nie doszło do podziału USA na dwa państwa

Przyczyny 
wojny secesyjnej
Na początku lat sześćdzie-

siątych XIX wieku północ i po-
łudnie Stanów Zjednoczonych 
były dwoma całkowicie różny-
mi regionami. Różne poglądy 
na politykę, ekonomię i sprawy 
społeczne miały swój początek 
jeszcze w czasach kolonialnych, 
a z biegiem czasu różnice te co-
raz bardziej przybierały na sile. 
Choć dzięki licznym kompro-
misom udawało się utrzymać 
Unię jako całość przez wiele 
lat, w roku 1860 nastroje w obu 
częściach kraju były bardzo go-
rące. Podgrzały je jeszcze wy-
bory prezydenckie, w których 
zwyciężyła partia republikań-
ska i Abraham Lincoln, którego 
południowcy postrzegali jako 
liberała i zagrożenie dla nie-
wolnictwa. Mimo iż jego wypo-
wiedzi były bardzo wyważone, 
nawet konserwatywne, i nie 
opowiadał się on do tej pory 
za zniesieniem niewolnictwa, 
to wybuch konfliktu wisiał na 
włosku. 

W pierwszej połowie XIX 
wieku różnice ekonomiczne 
pomiędzy regionami jeszcze 
bardziej się pogłębiały. Bawełna 
(obok tytoniu, ryżu, cukru i ko-
nopi) była głównym produk-
tem południa i stanowiła 57% 
eksportu USA. Dochodowość 
uprawy bawełny dopełniła za-
leżności południa od systemu 
plantacyjnego i jego istotnego 
składnika, jakim było niewol-
nictwo.

Północ była natomiast ob-
szarem wysoce uprzemysło-
wionym. Istniało duże zapo-
trzebowanie na pracowników, 
ponieważ przemysł potrzebo-
wał wykwalifikowanej siły ro-

boczej, której niewolnicy jed-
nak nie stanowili. Zachęcano 
więc do imigracji Europejczy-
ków, którzy chętnie z tej okazji 
korzystali i przyczyniali się do 
rozwoju tej części kraju. Nato-
miast imigracja do stanów po-
łudniowych miała bardzo ogra-
niczony charakter. 

Najistotniejszy czynnik 
różniący wiązał się jednak 
ze stopniem industrializacji, 
a wyrażał się w strukturze spo-
łecznej mieszkańców obu regio-
nów. Społeczeństwo południa 
pozostało w większości bardzo 
konserwatywne i przywiązane 
do tradycyjnych wartości, na 
północy natomiast dominowa-
ły nowe idee liberalne i kapita-
listyczne. To właśnie w stopniu 
industrializacji leżały przyczy-
ny konfliktu. Północ, choć była 
zdecydowanie lepiej rozwinięta 
gospodarczo, niż południe, od-
stawała jednak pod tym wzglę-
dem od Europy. Stąd wprowa-
dzano cła zaporowe, aby chronić 
swój rozwijający się przemysł 
przed konkurencją lepszych 
i tańszych wyrobów europej-
skich. Wprowadzane w odwecie 
przez kraje europejskie cła ude-
rzały w gospodarkę południa, 
uzależnioną od eksportu ba-
wełny. Ponadto polityka celna 
Waszyngtonu uniemożliwiała 
południu import towarów prze-
mysłowych. Nieprzypadkowo 
więc w konstytucji konfederac-
kiej zapisane zostały sprawy 
ceł. 

Większość historyków ame-
rykańskich uznaje spór o nie-
wolnictwo za główną przyczy-
nę wybuchu wojny secesyjnej. 
Kluczowymi punktami wojny 
stała się Proklamacja Eman-
cypacji oraz uchwalenie 13. 

poprawki do Konstytucji USA, 
które uwalniały niewolników 
i delegalizowały niewolnictwo. 

Gospodarka stanów połu-
dniowych była uzależniona od 
pracy przymusowej i na niej 
opierała swoje funkcjonowa-
nie. Szczególnie ważna była 
uprawa bawełny, na której swój 
dobrobyt budowali plantatorzy. 
Bez prawie darmowej, niewol-
niczej siły roboczej bawełna 
z południowych stanów znacz-
nie by podrożała. Pomimo że 
niewolnictwo na północy było 
zabronione, tylko mała grupa 
mieszkańców tej części kraju 
stanowczo się mu sprzeciwiała. 

Wojna
Na początku lutego 1861 

roku sześć pierwszych stanów 
południa Missisipi, Floryda, 
Alabama, Georgia, Luizjana  
i Teksas uchwaliły powstanie 
Skonfederowanych Stanów 
Ameryki. Tymczasowy Kongres 
Konfederacji wybrał Jeffersona 
Davisa z Missisipi na tymczaso-
wego prezydenta i Aleksandra 
H. Stephensa na tymczasowego 
wiceprezydenta. Kolejne stany 
południowe dołączyły do kon-
federacji. 

Starcia zbrojne rozpoczęły 
się od ostrzelania i zdobycia 
przez konfederatów w kwietniu 
1861 roku Fortu Sumter. Pod-
czas gdy armie konfederatów 
odnosiły na wschodzie zwycię-
stwa jedno za drugim, sytuacja 
na zachodzie była całkowicie 
odmienna. Tu wygrywali żoł-
nierze z północy. 

Do decydującego starcia do-
szło w 1863 roku w bitwie pod 
Gettysburgiem. Generał konfe-
deratów Robert Lee podjął ko-
lejną próbę opanowania półno-
cy. Bitwa okazała się punktem 

zwrotnym w całej wojnie, bo 
odtąd inicjatywę przejęły cał-
kowicie wojska Unii. Armia Lee 
straciła 28 tys. ludzi – zabitych, 
rannych i wziętych do niewoli. 
Konfederaci zostali zmuszeni 
do odwrotu do Wirginii i już ni-
gdy więcej nie zagrozili bezpo-
średnio Waszyngtonowi. 

Koniec wojny
Na początku 1864 roku 

generał Ulysses Grant został 
awansowany na stopień gene-
rała porucznika i oddano mu 
pod komendę wszystkie armie 
Unii. Grant zrozumiał, że toczą-
ca się wojna jest wojną totalną 
i wierzył, że z Lincolnem i ge-
nerał Shermanem uda mu się 
pozbawić konfederatów zaple-
cza gospodarczego, bo do tego 
zaczęły się teraz sprowadzać 
działania wojsk Unii. Aby zre-
alizować swój cel, zaczął sto-
sować taktykę spalonej ziemi. 
Opracował plan, według które-
go skoordynowane ataki z kil-
ku stron zostaną skierowane 
w serce Konfederacji. 

W tym okresie siły Unii pró-
bowały uchwycić kontakt z Lee 
i stoczyły kilka bitew. Grant da-
lej uparcie próbował zniszczyć 
Lee pomimo ogromnych strat 
(66 tys. ludzi w 6 tygodni) i cią-
gle deptał mu po piętach. Udało 
mu się osaczyć Lee pod Peters-
burgiem. Starcia te zamieniły 
się w wojnę pozycyjną z liczny-
mi okopami i umocnieniami, 
a trwały ponad 9 miesięcy.

W tym samym czasie Sher-
man posuwał się z Chattanoogi 
do Atlanty w Georgii. Poko-
nał Johnstona i Hooda i zdobył 
Atlantę. Upadek Atlanty oka-
zał się znaczącym czynnikiem, 
który przyczynił się do reelek-
cji Lincolna. Opuszczając swo-

ją bazę w Atlancie, Sherman 
kierował się w stronę wybrze-
ża, które osiągnął w grudniu 
1864 w Savannah w Georgii. Po 
drodze palił miasta i plantacje, 
wyrzynał bydło, aby zapobiec 
zaopatrywaniu się w żywność 
wojsk konfederackich. Kiedy 
Sherman zawrócił na północ 
i maszerował przez Karolinę 
Południową i Północną, zbliża-
jąc się do konfederackich linii 
obrony w Wirginii, był to już 
koniec dla Lee i jego armii oraz 
dla Konfederacji

Lee próbował uciec z oblężo-
nego Petersburga i połączyć się 
z Johnsonem w Karolinie Pół-
nocnej, ale został odcięty przez 
Granta. Poddał swoją Armię 
Północnej Wirginii 9 kwietnia 
1865 w Appomattox Court Ho-
use. Johnston poddał się Sher-
manowi krótko potem, bo 13 
maja 1865 na farmie w Durham 
w Karolinie Północnej. 26 maja 
1865 skapitulowały siły gen. 
E. Kirby Smitha na zachód od 
Missisipi, przez co upadł ostat-
ni zorganizowany ośrodek opo-
ru Konfederacji. Ostatnie siły 
Konfederacji poddały się w Do-
aksville (Oklahoma) 23 czerwca 
1865. 

Skutki wojny
Skutkiem wojny były 

ogromne zniszczenia kraju, 
zwłaszcza stanów południo-
wych, które przegrały wojnę. 
Straty w ludziach po obu stro-
nach wyniosły ponad 650 tysię-
cy ludzi. Starty finansowe osza-
cowane na ponad 5 miliardów 
dolarów. Jeśli chodzi o skutki 
społeczne to w wyniku wojny 
kilka milionów czarnoskórych 
niewolników otrzymało wol-
ność. 

oprac. (szyw)

Generał Unii Ulysses S. Grant Generał Konfederatów Robert Lee
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Czekoladowe imperium
POSTAĆ  Był królem amerykańskiej czekolady. Stworzył imperium, chociaż zaczynał jako bezrobot-
ny chłopak z piętnem ojca bankruta. Dziś nieco więcej o Miltonie Hershey’u

R E K L A M A

R E K L A M A
Hershey urodził się w 1856 

roku w małej osadzie w Pen-
sylwanii, w której mieszkali 
Mennonici. Byli to potomko-
wie holenderskich osadników, 
którzy przybyli do Ameryki 
jeszcze w XVII wieku. Milton 
wychowywał się w domu, 
w którym zamiast angielskie-
go używano na co dzień ame-
rykańskiego dialektu języka 
holenderskiego. Podobnie jak 
od innych menonickich chłop-
ców, od Miltona oczekiwano 
bezgranicznego posłuszeństwa 
wobec rodziców i ciężkiej pra-
cy na rzecz swojej rodziny. 

Chłopiec zdołał ukończyć 
zaledwie cztery klasy szkoły 
elementarnej. Trafił do pracy 

u miejscowego drukarza. Był 
on człowiekiem temperament-
nym i zwolnił Gershey’a po 
tym, gdy ten przypadkowo 
upuścił kapelusz na maszy-
nę drukarską podczas pracy. 
To nieszczęśliwe wydarzenie 
stało się dla 14-latka zbawie-
niem. Jego ciotka wpadła na 
pomysł, by wysłać młodzieńca 
do rodziny, która zajmowała 
się wyrobem słodyczy. Kolej-
ne lata były okresem nauki 
trudnego rzemiosła. W końcu, 
mając 19 lat, założył w Filadel-
fii swój własny sklep cukier-
niczy. Biznes upadł, a Milton 
rozpoczął wędrówkę od mia-
sta do miasta, zatrudniając się 
u miejscowych cukierników. 

W końcu osiadł w No-
wym Jorku i tu po raz 
kolejny założył działal-
ność gospodarczą. Tym 
razem przetrwała za-
ledwie trzy lata. Każdy 
normalny człowiek po 
takich porażkach zała-
małaby się i nie próbo-
wał dalej rozwijać go-
spodarczo.

Hershey nie załamał 
się. Wrócił na prowincję 
do miasta Lancaster. 
Tam założył fabrykę 
cukierków, która szyb-
ko okazała się świetnie 
prosperującym zakła-
dem. Nasz bohater sto-
sował w zakładzie prze-
pisy, których nauczył 
się wędrując po kraju 
i pracując u innych cu-
kierników. Pewnego 
dnia do fabryki przybył 
gość z Wielkiej Brytanii. 
Posmakował słodyczy 
i zasmakował w nich do 
tego stopnia, że zamó-
wił pokaźną ich ilość. 
Następnie sprzedawano 
je w Wielkiej Brytanii, 

gdzie zyskały popularność.
Na początku lat 90. XIX 

wieku fabryka cukierków za-
trudniała już 1300 osób. Her-
shey cały czas poszukiwał 
nowych ścieżek rozwoju. Nie 
wystarczały mu już cukier-
ki wykonywane z karme-
lu. Udał się do Chicago, gdzie 
akurat odbywała się wystawa, 
podczas której prezentowa-
no dorobek gospodarczy obu 
Ameryk. To tu zainteresował 
się czekoladą. Stała się rzecz 
niesłychana. Sprzedał swoją 
fabrykę cukierków i założył 
kosztem miliona dolarów fa-
brykę czekolady. W tamtych 
czasach czekolada była rary-
tasem dostępnym tylko dla 

nielicznych. Hershey szu-
kał sposobu, który obniżyłby 
koszty jej produkcji. Zadanie 
ułatwiało to, że fabryka znaj-
dowała się w okolicy rolniczej, 
gdzie głównym zajęciem była 
hodowla krów. To zapewniało 
tani transport dobrej jakości 
mleka.

W życiu prywatnym Her-
sheyowi szło nieco gorzej. 
Jeszcze w 1898 roku zapoznał 
Catherinę Sweenney. Przyszła 
do jednego z jego sklepów zło-
żyć zamówienie na słodycze. 
Para nie mogła mieć niestety 
dzieci. Hersheyowie postano-
wili więc wydawać spore sumy 
na pomoc cudzym dzieciom. 
Założyli szkołę zawodową, 
Był dobrze postrzegany przez 
swoich pracowników, którym 
zapewniał godne wynagrodze-
nie. Inwestował także spore 
sumy w rozwój miejscowości 
w której istniała jego fabryka. 
Założył teatr, park, a nawet 
szpital.

Przedsiębiorca niemal 
stracił życie w katastrofie Ti-
tanica. W ostatniej chwili wy-

cofał swoją rezerwację na bilet 
okrętem. Zatrzymały go wów-
czas sprawy biznesowe. Wy-
brał inny statek – niemiecki 
liniowiec SS Amerika. To na 
jego pokładzie dowiedział się 
o katastrofie Titanica. Nieste-
ty w 1917 roku zmarła żona 
Miltona, a on do końca życia 
pozostał już samotny. Podczas 
II wojny światowej czekolada 
Hersheya towarzyszyła ame-
rykańskim żołnierzom na 
wszystkich frontach. Były to 
specjalne czekoladki, które nie 
topiły się w wysokich tempe-
raturach. W trakcie 5 lat wy-
produkowano 3 miliardy cze-
koladek wojennych.

Hershey zmarł w 1945 
roku na zapalenie płuc. Do 
dziś przed szkołą, którą zało-
żył stoi jego brązowa statua 
przedstawiająca Miltona oraz 
osieroconego chłopca, które-
mu pomaga. Na cokole wid-
nieje napis: „Jego pomnikiem 
są jego uczynki. Jego życie jest 
dla nas inspiracją”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, konsole, Kowalewo Pom., pl. 700-lecia 
2, tel. 537 811 711
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Knury, maciory kupię odbiór z gospodar-
stwa waga płatne gotówka lub przelew 
725 804 742

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. Łąka 
1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/budowa- 
29000zł; Łąka 0,47ha 8900zł. kontakt 
pod numerem 607 768 660 po16 

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

Sprzedaż kurek 17 tyg.17zł dostawa gra-
tis. Tel.503 508 148

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

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

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

Auto-Moto

Sprzedam Daewoo Lanos SE 1998 r. 
Czerwony, stan bdb. Tel. 56 683 62 42, 
kom. 667 826 242

Drewno/Węgiel

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

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

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

Kupię/Sprzedam

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

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

Nieruchomości

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

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

Praca

Szukam pracownika do gospodarstwa. 
Tel. 600 421 383

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

Poszukujemy chętnych do pracy przy 
montażu/demontażu sprzętu RTV. Wyma-
gamy tylko chęci do pracy i podstawowej 
znajomości obsługi komputera. Umowa 
o pracę i darmowy dowóz. 608 549 221 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

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

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

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

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

fitness / aerobic

Zdrowie

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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E

R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

R E K L A M A
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tropem 
Żołnierzy wyklętych
POWIAT  Kilka dni temu na terenie Golubia-Dobrzynia odbyła 
się gra terenowa „Tropem Żołnierzy Wyklętych”. Wzięli w niej 
udział harcerze z Hufca Golub-Dobrzyń

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

– Tematem gry była historia 
„Żołnierzy Niezłomnych”, którzy 
po II wojnie światowej walczyli 
o wolną Polskę z komunistycz-
nym najeźdźcą – wyjaśnia Szy-
mon Jagielski, współorganizator 
gry, harcerz z 27. Golubsko-Do-
brzyńskiej Drużyny Harcerskiej 
„Zdobywcy Szlaków” im. Jana 
Pawła II. – Temat ten nie został 
wybrany przypadkiem, dlatego że 
pierwszy dzień marca jest Naro-
dowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Ponadto ten temat 
jest dla mnie bliski, ponieważ by-
łem uczniem klasy mundurowej 

Gra rozpoczęła się w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny

Na jednym z punktów harcerze musieli 
wykazać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy

w Gimnazjum im. Ignacego Dzia-
łyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu 
i naszym patronem byli Żołnierze 
Wyklęci.

Gra rozpoczęła się w Zespole 
Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu 
a skończyła w Zespole Szkół Miej-
skich. Wzięło w niej udział pięć 
drużyn z Golubia-Dobrzynia, Gał-
czewa, Radomina i Nowej Wsi. Na 
trasie znajdowały się punkty m.in 
z pierwszą pomocą oraz strzelni-
cą. Organizację gry wsparł Urząd 
Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Pierwsze miejsce w grze zaję-
ła 44. Golubsko-Dobrzyńska Dru-

żyna Harcerska im. ks. Lutosław-
skiego łączona razem z 74. Drużyną 
Starszoharcerską im. Mikołaja 
z Ryńska z Nowej Wsi. Na drugim 
miejscu uplasowała się 18. Golub-
sko-Dobrzyńska Drużyna Harcer-
ska „Burza’” razem z 24. Drużyną 
Wędrowniczą „Sirimiri”. 3 miejsce 
zdobyła 14. Drużyna Harcerska im. 
Mikołaja Kopernika w Gałczewie.  
4. miejsce przypadło 33. Druży-
nie Starszoharcerskiej „Tropiciele” 
z Radomina.

(szyw)
Fot. ZHP, S. Jagielski,  

A. Bendykowska
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Iskra bez punktów na inaugurację 
PIŁKA NOŻNA  W pierwszym ligowym spotkaniu po przerwie zimowej Iskra Ciechocin podejmowała na 
swoim stadionie Start Pruszcz. Goście byli zdecydowanie lepsi i wygrali 3:1

W trakcie zimowej przerwy 
doszło do kilku ważnych zmian 
w zespole Iskry. Z zespołem po  
ośmiu latach pożegnał się m.in. 
Mateusz Wróblewski, który brał 
udział w największym sukce-
sie Iskry, czyli awansie do V ligi, 
a także Adam Wieczyński,  kolej-
ny filar drużyny, który zasilił Orła 
Głogowo. Również na stanowisku 
trenera doszło do roszady. Zaled-
wie po kilku miesiącach z posady 
zrezygnował Łukasz Drwięga, któ-
rego zastąpił Kamil Falkiewicz. Do 
drużyny dołączyło aż 14 nowych 
zawodników. Zimowe sparin-
gi wlały na pewno sporo nadziei 
w serca fanów zespołu z Ciecho-
cina. Co prawda Iskra w pierw-
szym sparingu zebrała solidne 
lanie 1:7 od Sokoła Radomin, jed-
nak później wygrała z Zamkiem 
Bierzgłowskim, Orłem Głogowo 
i Pogromem Zbójno, ulegając 
w międzyczasie w mocno ekspe-

rymentalnym składzie Naprzodo-
wi Jabłonowo 2:3.  

Spotkanie na stadionie w El-
giszewie rozpoczęło się z kilkumi-
nutowym opóźnieniem. Mroźny 
wiatr dawał się we znaki obydwu 
jedenastkom, które poprosiły 
arbitra o kilka minut więcej na 
rozgrzewkę. Od początku to spo-
tkanie było typowym meczem 
walki. Sędzia co rusz musiał uży-
wać gwizdka, temperując zapędy 
gry faul. Gołym okiem widać było, 
że goście stwarzają więcej szans. 
W końcu udało im się strzelić 
pierwszą bramkę, po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego w 21. minucie. 
Iskra próbowała szybko odpowie-
dzieć, jednak po strzale główką 
piłka poleciała ponad poprzeczką. 

Po zmianie stron obraz spo-
tkania nie uległ zmianie. Nadal 
przeważał zespół z Pruszcza, kon-
trolując mecz i zmuszając gospo-
darzy do biegania za piłką. Druga 

bramka dla Startu padła w podob-
nych okolicznościach co pierwsza. 
Znów zagranie z rzutu rożnego 
główką zamienił na bramkę za-
wodnik gości. Trzy minuty później 
dośrodkowanie z prawej strony 
boiska zamienił na drugą tego 
dnia bramkę Jakub Krukowski 
i było już 0:3. Tuż przed ostatnim 
gwizdkiem arbitra Michał Gor-
czyński dośrodkował z rzutu roż-
nego do Piotra Ciechackiego, a ten 
zdobył honorową bramkę dla go-
spodarzy. 

W następnej kolejce Iskrę Cie-
chocin czeka wyjazd do Lisewa 
na spotkanie z tamtejszą Victo-
rią, która wciąż liczy się w walce 
o awans i na pewno postawi przy-
jezdnym twarde warunki. 

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

ISKRA CIECHOCIN 
VS.

START PRUSZCZ

1 (0: 1) 3
Gole

Piotr Ciechacki

Skład

Daniel Sielski, Bartosz Marcinkowski, 
Paweł Kulasiński (75’ Radosław Świątecki), 
Jan Kulasiński, Mateusz Kopaczewski, Piotr 
Ciechacki, Michał Myszkowski 
(45’ Maciej Kubik), Patryk Łegowski 
(65’ Piotr Sadowski), Sebastian Nurkowski, 
Paweł Wieczyński, Michał Gorczyński.

Tenis stołowy 

Z doświadczeniem i medalami
Młodzi tenisiści, uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, reprezento-
wali z sukcesami nasze województwo podczas Turnieju Tenisa Stołowego w Cie-
chanowie.

Zawodnicy z ZS nr 3 w Cie-
chanowie byli po raz szósty. 
Awans na zawody zapewnili 
sobie podczas mistrzostw wo-
jewództwa, które odbyły się 
6 marca w Golubiu-Dobrzyniu. 
W efekcie tego turnieju wyło-
niono reprezentację Kujaw i Po-
morza. Znalazło się w niej sied-
mioro zawodników ZS nr 3 oraz 
jedna tenisistka z Lipna. Turniej 
w Ciechanowie potrwał od 16 do 
18 marca. Łącznie rozegrano po-
nad 120 pojedynków. W składzie 
naszego województwa znaleźli 
się: Jarosław Trejderowski, Piotr 
Kwiatkowski, Korneliusz Marcin-
kowski, Wiktor Maćkiewicz, Pau-
lina Drzewoszewska, Małgorza-
ta Jakóbowska (Lipno), Zuzanna 
Bielewicz i Agata Cedro.

W Ciechanowie nasza dru-
żyna zajęła drugie miejsce. 
Wkład w ten wynik miał każdy 
z zawodników.  Indywidualnie 
w swojej kategorii wygrał Ja-
rosław Trejderowski. Drugie 
miejsca zajęli: Korneliusz Mar-
cinkowski i Zuzanna Bielewicz. 
Wygrał nasz debel – Trejderow-
ski/Marcinkowski. Dla czworga 
zawodników turniej w Ciecha-
nowie był pierwszym o takiej 
randze, na którym mogli się za-
prezentować. Udało im się zdo-
być bezcenne doświadczenia, 
które zaprocentują w kolejnych 
zawodach. Sześcioletni bilans 
startów w Ciechanowie przed-
stawia się imponująco:

– Raz drużynowo zajęliśmy 
trzecie miejsce, trzy razy pierw-

sze i w tym roku drugie. Indywi-
dualnie przywieźliśmy 19 medali 
w tym: 8 brązowych, 4 srebrne 
i 7 złotych – mówi opiekun Ro-
man Wołk. – Tak wysokie miej-
sca drużynowo i indywidualnie 
świadczą o wysokich umiejęt-
nościach naszych uczniów, któ-
re są wynikiem systematycznej 
pracy na zajęciach poza lekcyj-
nych. Fantastyczne wyniki całej 
drużyny potwierdzają ciężko 
wypracowane sukcesy sporto-
we, dające satysfakcję młodzie-
ży, rodzicom oraz trenerowi. Są 
również powodem do dumy dla 
całej społeczności szkolnej Gra-
tulacje dla zawodników.

Tekst i fot.
(pw)
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Derby dla Promienia
PIŁKA NOŻNA  Pierwsze spotkanie rundy wiosennej przyniosło szlagier w postaci derbów powiatu go-
lubsko-dobrzyńskiego. LKS Promień Kowalewo Pomorskie podejmował na swoim boisku Drwęcę Golub-
Dobrzyń i odprawił przyjezdnych z bagażem kilku bramek

Oba zespoły startowały z zu-
pełnie odmiennej pozycji. Promień 
skończył jesień na 3. miejscu w ta-
beli, tracąc co prawda do liderują-
cego Pomorzanina Toruń aż osiem 
punktów, ale będąc blisko Victorii 
Lisewo, która wyprzedzała LKS tyl-
ko o jeden punkt. Natomiast Drwę-
ca kolejny sezon broni się przed 
spadkiem i po rundzie jesiennej 
zajmowała 14. miejsce, o punkt 
wyprzedzając Tor Laskowice Po-
morskie i o 5 punktów zamykającą 
tabelę drużynę KS Łochowo. Warto 
wspomnieć, że pierwsze spotkanie 
obu drużyn z naszego powiatu, 
które inaugurowało rozgrywki se-
zonu 2017/2018, zakończyło się wy-
graną Promienia 2:1. 

Mroźna aura i kiepskie warun-
ki pogodowe sprawiły, że w wielu 
miejscach w Polsce mecze okrę-
gówki, ku rozpaczy lokalnych ki-
biców, zostały przełożone. Nic 
takiego jednak nie miało miejsca 
na obiekcie przy ulicy Chopina 26 
i kilkudziesięciu fanów obydwu je-
denastek mogło bez przeszkód de-
lektować się tym powiatowym kla-
sykiem. Pierwsze minuty spotkania 

były klasycznym badaniem prze-
ciwnika. Dużo walki w środkowym 
sektorze boiska i jeszcze więcej 
strat z obydwu stron. Drwęca pró-
bowała objąć prowadzenie kilku-
krotnie, jednak ich strzały nie były 
zbyt groźnie. Dopiero strzał z rzutu 
wolnego, podyktowanego za faul 
na graczu przyjezdnych, postraszył 
nieco golkipera gospodarzy, który 
sparował piłkę na rzut rożny.

Wreszcie do głosu doszli go-
spodarze. W 24. minucie po do-
środkowaniu z prawej strony zako-
tłowało się w polu karnym Drwęcy. 
Najpierw Łukasz Kulczewski nie 
trafił w piłkę, potem Miłosz Szponi-
kowski miał problemy ze złapaniem 
futbolówki, ale ostatecznie ten 
pierwszy wcisnął piłkę do bramki 
i kibice gospodarzy mogli oklaski-
wać pierwszą bramkę swoich ulu-
bieńców. Już sześć minut później 
fani mieli okazję do ponownego 
świętowania, kiedy strzałem zza 
pola karnego bramkarza pokonał 
Dawid Kawka. Po tej bramce tem-
po spotkania nieco siadło, aż do 44. 
minuty. Drwęca, po rzucie rożnym 
dla Promienia, ruszyła środkiem 

boiska z kontrą, którą obrońca 
gospodarzy zatrzymał groźnym 
wejściem od tyłu w nogi Kamila 
Górala, za co otrzymał żółtą kart-
kę. Niski strzał z rzutu wolnego dał 
przyjezdnym kontaktową bramkę 
i wynik 2:1 mógł zwiastować emo-
cje po przerwie. 

Pierwszy kwadrans drugiej 
połowy do złudzenie przypomi-
nał ten z pierwszej połowy. Dużo 
strat, mało składnych akcji. Dopie-
ro w 64. minucie po zamieszaniu 
w polu karnym piłkę do własnej 
bramki skierował Dariusz Gołoś 
i było 3:1 dla Promienia. Już trzy 
minuty później było wiadomo, że 
Drwęca tego spotkania nie wygra. 
Po niskim dośrodkowaniu z prawej 
strony Maciej Łuszczyński strze-
lił czwartą bramkę dla gospoda-
rzy. Piłkarze z Golubia-Dobrzynia 
praktycznie nie istnieli w drugiej 
połowie. W oczy rzucał się brak po-
mysłu na rozegranie składnej akcji, 
która mogłaby zaszkodzić kowale-
wianom. Pierwszą dogodną okazję 
do strzelenia gola mieli dopiero 
w 80. minucie, kiedy mierzony 
strzał przy słupku, z rzutu wolne-

go, obronił golkiper gospodarzy. 
Promień za to miał kilka groźnych 
sytuacji, z czego najciekawiej wy-
glądała dwójkowa kontra po rzucie 
rożnym. Strzał niestety przeszedł 
obok prawego słupka. Wynik spo-
tkania gospodarze ustalili w 89. mi-
nucie po karnym podyktowanym za 
zagranie ręką. Miłosz Szponikowski 
co prawda wyczuł intencje strzelca, 
ale uderzenie Piotra Kwiatkowskie-
go było mocne i celne. 

Po tym spotkaniu LKS Promień 
Kowalewo Pomorskie przesunął się 
na drugie miejsce w tabeli, wyprze-
dzając o punkt Victorię Lisewo, któ-
ra zremisowała z BKS Bydgoszcz 1:1. 
Drwęca Golub-Dobrzyń pozostaje 
na 14. miejscu z przewagą jednego 
punktu i jednego spotkania nad To-
rem (mecz w Laskowicach Pomor-
skich z Pomorzaninem nie odbył 
się ze względu na zły stan murawy). 
W następnej kolejne Promień zagra 
na wyjeździe z Gromem Więcbork, 
natomiast Drwęca podejmie u sie-
bie Radzyniankę Radzyń Chełmiń-
ski. 

Tekst i fot.
(LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

LKS PROMIEŃ 
KOWALEWO POMORSKI 

VS.
DRWĘCA GOLUB-DOBRZYŃ

5 (2: 1) 1
Gole

Gole dla 
Promienia

Kulczew-
ski, Kawka, 
Łuszczyński, 
Kwiatkowski, 
Gołoś (sam.)

Gole dla 
Drwęcy Góral

Skład

Promień:
Dybka - Magdziński (65’Ciepliński), 
Kawka, Kulczewski 
(85’ Stankiewicz), Pietrzykowski, 
Łuszczyński, Kwiatkowski, 
Olkowski, Pawlewicz 
(65’Pankowski), Jagielski 
(87’ Glasa), Kawula

Drwęca: 
Bojanowski - Pawłowski 
(46’ Modrzejewski), Kiełbasiewicz, 
Niburski, Lubieński, Sitkowski, 
Pukłacki, Gołoś, Rutkowski, Góral, 
Dejewski(83’ Gajewski) 

Piłka nożna

Porażka na inaugurację
W pierwszym spotkaniu rundy wiosennej IV ligi Sokół Radomin przegrał w Toru-
niu z Orlętami Aleksandrów Kujawski 0:1. 

Mecz pierwotnie miał zostać 
rozegrany na stadionie Orląt, ale 
ze względu na trudne warunki at-
mosferyczne przeniesiono go na 

sztuczną murawę jednego z obiek-
tów w Toruniu. Sobotnie starcie od 
początku było bardzo wyrównane. 
Sokół imponował zaangażowa-

ORLĘTA 
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

 vs. 
SOKÓŁ RADOMIN

1 (1:0) 0
Skład

Sokół:
Szponikowski M. – Piotrowski P., 
Bruzdewicz A., Czajkowski K., 
Filiński K., Jachowski P., Marcin-
kowski P., 
Marcinkowski K., Muchewicz D., 
Szponikowski K., Stefański R.

TRZY PYTANIA DO... SŁAWOMIRA ROŻKA, 
TRENERA SOKOŁA RADOMIN.
1. Jak oceni pan pierwszy mecz zespołu po zimowej przerwie?
– Uważam, że zagraliśmy dobrze pod względem taktycznym, ale nie ustrzegliśmy się prostego 
błędu w ustawieniu, który kosztował nas utratę bramki. Pod względem fizycznym, na tle prze-
ciwnika z Aleksandrowa, też wyglądaliśmy lepiej, ale na ogólną ocenę musimy jeszcze trochę po-
czekać.
2. Czy zmarnowany rzut karny okazał się decydujący dla losów widowiska?
– Takie rzeczy w futbolu się zdarzają. Był to ważny moment sobotniego starcia, ale na pewno nie 
najważniejszy. Mogliśmy strzelić gola szybciej, mieliśmy również swoje okazje po przestrzelonej 
„jedenastce”.
3. Teraz czeka was seria spotkań na własnym boisku. Czy to będzie atut Sokoła?
– Cieszymy się, że będziemy grać w Radominie, ale prawdziwym atutem będzie stuprocentowe 
zaangażowanie, wykazywane w każdym starciu. Przy okazji zapraszam wszystkich kibiców na nie-
dzielne starcie z Liderem, doping zawsze dodatkowo mobilizuje do walki. 

niem, starał się precyzyjnie roz-
grywać futbolówkę, a przewyższał 
oponentów z Aleksandrowa pod 
względem fizycznym. Obie eki-

py stworzyły kilka dobrych okazji 
strzeleckich, ale te nie zostały wy-
korzystane. W końcówce pierwszej 
połowy grający jako gospodarze 
piłkarze Orląt wywalczyli rzut kar-
ny, który pewnie wykonał Bartosz 
Maćkiewicz, a premierowa odsłona 
zakończyła się wynikiem 1:0.

Po zmianie stron Sokół usil-
nie dążył do remisu, ale nie był 
w stanie pokonać bardzo dobrze 
dysponowanego bramkarza rywali. 
Kacper Kosielski został bohaterem, 
kiedy w ostatnich minutach obronił 

rzut karny wykonywany przez eki-
pę z Radomina, zapewniając swoim 
kolegom cenne trzy punkty.

Sokół nie zaprezentował się źle, 
w jego grze widoczny był pewien 
pomysł i chęć realizacji taktycz-
nych założeń. Tym razem zabrakło 
odrobiny piłkarskiego szczęścia, 
lecz okazja do szybkiej rehabili-
tacji nadarzy się już w najbliższą 
niedzielę, kiedy to podopieczni Sła-
womira Rożka podejmą na swoim 
stadionie Lidera Włocławek.

(kl)


