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Nowa placówka bankowa w naszym mieście…
GOLUB-DOBRZYŃ  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzy-
niu uruchomił nową Filię przy ul. Mickiewicza 3/76 
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Uroczyste otwarcie odbyło 
się 1 marca 2018 r. Symbolicz-
nego przecięcia wstęgi dokona-
li: Przewodniczący Rady Nad-
zorczej Tomasz Skibicki oraz 
członkowie Zarządu tj. Gabriela 
Jurkiewicz, Paweł Szynkiewicz 
i Aleksandra Wiśniewska.

Nowo otwarta placówka po-

siada w swej ofercie wszystkie 
produkty i usługi finansowe do-
stępne w pozostałych jednost-
kach organizacyjnych banku, tj. 
w Centrali Banku w Golubiu-Do-
brzyniu przy ul. Rynek 34, w Od-
dziale w Wąbrzeźnie i Filiach 
w Dębowej Łące i Książkach. 

Filia została wyposażona 

w bankomat; zainstalowana jest 
także winda dla osób niepełno-
sprawnych.

Dzięki tej inwestycji bank 
zyskał nowe możliwości obsłu-
gi mieszkańców naszego miasta 
i regionu w atrakcyjnie położo-
nej lokalizacji. 

Dzisiejszy Bank Spółdziel-
czy w Golubiu-Dobrzyniu to 
posiadająca ponad 155-letnią 
tradycję uniwersalna instytu-
cja finansowa służąca lokalnej 
społeczności, gotowa do obsłu-
gi wszystkich grup klientów tj. 
osób fizycznych, przedsiębior-
ców, rolników, jednostek samo-
rządu terytorialnego, stowarzy-
szeń i innych podmiotów, a jej 
największym atutem są tanie, 
proste i nowoczesne produkty 
bez ukrywanych kosztów.
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Prezes Golpaszu 
przechodzi na emeryturę

Golub-Dobrzyń  Andrzej Warnel, wieloletni prezes firmy Golpasz S.A, zdecydował się przejść 
na zasłużoną emeryturę

W czwartkowe popołudnie 
1 marca w Dworze Fijewo mia-
ło miejsce wyjątkowe wydarze-
nie. Tego dnia zaproszeni goście 
przybyli na pożegnalną imprezę 
prezesa Golpaszu Andrzeja War-
nela, który postanowił przejść 
na zasłużoną emeryturę. 

Jako pierwszy głos zabrał 
Wiesław Ilków, prezes zarządu, 
który powitał wszystkich na 
tym specjalnym spotkaniu. Za-
proszeni goście mogli obejrzeć 
prezentację pt. „Andrzej Warnel 
- Człowiek, który stworzył Gol-
pasz”. Prezes Jolanta Szypnicka-
Wołowiec zaprosiła wszystkich 
do podróży w czasie, umiesz-
czając na tle historycznych dla 

Polski wydarzeń losy najważ-
niejszej tego dnia osoby. Goście 
mogli zobaczyć na własne oczy, 
jak dzięki pracy prezesa Warnela 
rodziła się i rosła firma, będąca 
dziś w czołówce producentów 
pasz dla zwierząt.   

– Golpasz jest firmą, która 
ma swoją ugruntowaną pozycję 
na rynku, jest ona dobrze po-
strzegana, a to wszystko dzięki 
panu, Panie Prezesie. Był Pan 
motorem napędowym wszyst-
kich zmian i jest to głównie Pana 
dzieło. W imieniu nas wszyst-
kich powiem – dziękujemy. 

– Takie chwile jak ta to jed-
ne z najważniejszych momen-
tów w mojej pracy zawodowej 
–  mówi Mariusz Piątkowski, 
burmistrz Golubia-Dobrzynia. 
– W takich chwilach mam moż-
liwość uściśnięcia dłoni ludziom 
z ogromnym doświadczeniem 
i życiowym sukcesem zawo-
dowym. To co Pan zrobił nie-
wątpliwie takim sukcesem jest. 
Natomiast co będzie Pana suk-
cesem życiowym - na to pyta-
nie odpowie Pan sobie za wiele 
lat, bo wierzę, że przed Panem 
jeszcze wiele wyzwań. Gratu-
luję stworzenia firmy, z której 
dumny jestem nie tylko ja, ale 
też wielu mieszkańców naszego 
miasta. 

Następnie głos zabrał Fran-
ciszek Gutowski, wicestarosta 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go:

– Przyniosłem dziś ze sobą 
rycinę górki, gdyż ona już za-
wsze będzie kojarzyła się z Gol-
paszem i jej prezesem. Andrzej 
Warnel to człowiek nieprzecięt-
ny, który zasłynął w naszym 
rejonie z wielu działań. Jest to 
człowiek, który zawsze wyciągał 
rękę do tych, którzy zwrócili sie 
do niego o pomoc. Chciałbym 
podziękować w imieniu staro-
stwa powiatowego za doskona-
łą współpracę. Życzę, aby ten 
kolejny etap życia był dla Pana 
bogaty w nowe doświadczenia, 
a przede wszystkim by korzystał 
Pan z uroków życia, na które do-
tąd pewnie nie zawsze starczało 
czasu.

Kilka słów od siebie dodał 
także wójt gminy Golub-Do-
brzyń, Marek Ryłowicz.

– Życzę, aby na tej nowej 
drodze życia udało się zrealizo-
wać wszystkie odłożone dotąd 
plany i marzenia. Bardzo dzię-
kuję w imieniu swoim i gmi-
ny za tak owocną współpracę 
i wspieranie wielu lokalnych 
inicjatyw. Znam prezesa od wie-
lu lat i zawsze bardzo ceniłem 
sobie rozmowy z nim, szczegól-
nie o rolnictwie. Wszystkie jego 
porady, wskazówki i uwagi były 
celne i bardzo pomocne. Jesteś 
dla mnie Andrzeju wielkim au-
torytetem.

– Bardzo się cieszę, że na 
pewnym etapie życia drogi moje 
i prezesa skrzyżowały się – po-
wiedział Piotr Wolski, wójt gmi-
ny Radomin. – Wiele się od Pana 
nauczyłem, na wiele spraw mo-
głem spojrzeć zupełnie inaczej. 
Chcę też wspomnieć o jeszcze 
jednej wyjątkowej osobie, na 
którą zawsze mógł i może Pan 
liczyć. Tą osobą jest Pani Bar-

bara, żona Pana Andrzeja, do 
której mam ogromny szacunek. 
Dziękuje Panu i Pana małżonce 
w imieniu wszystkich mieszkań-
ców gminy Radomin. 

Kolejnym gościem, który 
tego popołudnia zabrał głos był 
Paweł Warlikowski, komendant 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Golubiu-
Dobrzyniu.

 – Przyjechałem na dzisiej-
szą uroczystość w mundurze, 
aby podkreślić tą dobrą współ-
pracę, jaka jest pomiędzy Gol-
paszem a Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Nigdy nie odmówiłeś mi spo-
tkania ani pomocy, gdy Cię o nią 
poprosiłem. Co za tym idzie, za-
wsze pomagałeś mieszkańcom 
naszego powiatu, ponieważ to 
dzięki środkom przekazanym 
przez Twoją firmę mogliśmy za-
kupić sprzęt ratujący zdrowie 
i życie. 

Wieloletni współpracownik 
Andrzeja Warnela, były prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
Golpaszu, Antoni Barcikowski, 
w krótkiej przemowie wspomi-
nał wspólną pracę na rzecz roz-
woju golubskiej firmy. Wręczył 
ponadto ustępującemu prezeso-
wi grafikę, która wywołała sal-
wy śmiechu wśród zgromadzo-
nych, a która przedstawiała obu 

panów na kogucie, z podpisem 
„Takie koguty tylko na paszy 
z Golpaszu”. 

Przemawiał także Aleksan-
der Kacprzyk, przedstawiciel 
funduszu inwestycyjnego Reso-
urce Partners.

– Przez ostatnich kilka lat 
miałem możliwość współpracy 
z panem prezesem. Jako przed-
stawiciel funduszu, który od 20 
lat inwestuje w Polsce, było dla 
mnie czymś wyjątkowym zo-
baczyć firmę taką jak Golpasz, 
która mimo zawirowań ustrojo-
wych, stała się z firmy państwo-
wej firmą prywatną, konkurują-
cą nie tylko z polskimi, ale też 
z zagranicznymi koncernami. 
Stworzył pan firmę partnerską, 
która jest zgranym zespołem 
i która z całą pewnością mieści 
się w pierwszej piątce w naszej 
branży. Prawie nikomu w na-
szym kraju nie udało się namó-
wić tylu ludzi do zaryzykowania 
własnych pieniędzy i  wspólne-
go przejęcia firmy. Należy też 
wspomnieć, że pan prezes, szy-
kując sie na  emeryturę, cały 
czas myślał o rozwoju Golpaszu. 
Bardzo się cieszę, że zgodził się 
Pan zostać przewodniczącym 
Rady Nadzorczej, gdyż Pana 
wiedza i doświadczenie są bez-
cenne. Wszyscy mamy ambicje, 
by Golpasz nadal się rozwijał.

A R T Y K U Ł     S P O N S O R O W A N Y
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Ustępujący prezes Golpaszu 
także skierował kilka słów do 
zgromadzonych tego dnia osób. 

– Jestem niesamowicie 
wzruszony. Warto było praco-
wać tyle lat, by doczekać takie-
go dnia. Ten dzień pozostanie 
w mojej pamięci już na zawsze. 
Po wysłuchaniu wszystkich po-
chwał czuję się nieco onieśmie-
lony, ponieważ uważam, że nie 
zrobiłem nic ponad sumiennym 
i rzetelnym wykonywaniem 
swojej pracy. Wszystko, co uda-
ło mi się osiągnąć było możliwe 
przede wszystkim dlatego, że 
miałem szczęście spotkać na 
swojej drodze tak wspaniałych 
ludzi jak wy tu zebrani. Bez wa-
szego zaufania i współpracy nie 
byłoby mnie tu dzisiaj. Jak już 
zostało wcześniej wspomniane, 
prywatyzacja Golpaszu na po-
czątku lat 90-tych była wyjąt-
kowa. Każdy z ówczesnych 103 
pracowników mógł kupić udziały 
tej firmy. Wielu z nich powierzy-
ło własne oszczędności mimo, 
iż nikt nie wiedział jaki los nas 
czeka. Mam głębokie przekona-
nie, że z tym zespołem, który 
obecnie mamy, utrzymamy fir-
mę Golpasz w czołówce produ-
centów pasz w Polsce.  

Andrzej Warnel nie żegna 
się całkowicie z Golpaszem. Zgo-
dził się zająć stanowisko prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej 
firmy, gdzie będzie mógł nadal 
wspomagać dzieło swego zawo-
dowego życia cenną radą oraz 
nabytym przez wiele lat do-

świadczeniem. 
Andrzej Warnel 
– postać nietuzinkowa…
Andrzej Warnel w roku 1974 

z wynikiem bardzo dobrym ukoń-
czył Akademię Rolniczą w Pozna-
niu, uzyskując tytuł magistra in-
żyniera mechanizacji rolnictwa. 
Przygodę z Golpaszem rozpoczął 
we wrześniu 1976 roku, podejmu-
jąc pracę na stanowisku zastępcy 
kierownika ds. techniczno-pro-
dukcyjnych.  Już po niespełna 
roku awansował na stanowisko 
dyrektora  wytwórni funkcjonują-
cej, jako jeden z zakładów podle-
gających pod Rejonowe Przedsię-
biorstwo Przetwórcze Przemysłu 
Paszowego Bacutil Bydgoszcz. 
Kiedy na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych 
rozpoczęła się w Polsce trans-
formacja ustrojowa i gospodar-
cza, w wytwórni zapadły decyzje 
o przygotowaniu przedsiębior-
stwa do pracy w warunkach ryn-
kowych, bowiem funkcjonowa-
nie w strukturach państwowego 
przedsiębiorstwa nie pozwoliłoby 
golubskiej wytwórni przetrwać 
reformy Balcerowicza. 

W gospodarce polskiej był 
to okres olbrzymiego załamania 
sprzedaży i produkcji we wszyst-
kich branżach. Sprzedawać mogli 
tylko ci, którzy potrafili odnaleźć 
się w nowych realiach gospodar-
czych.  Odłączenie się od Rejo-
nowego Przedsiębiorstwa było 
nie lada sztuką, a jednocześnie 
wyzwaniem. Z odrobiną szczęścia 
udało się przejść ten proces w taki 

sposób, że z jednego przedsiębior-
stwa w Bydgoszczy powstały po 
podziale dwa nowe: w Bydgoszczy 
i Golubiu-Dobrzyniu. Dla golub-
skiej wytwórni zaczął się okres 
trudnej pracy, związany z budową 
nieistniejącej dotąd struktury or-
ganizacyjnej. Pomimo olbrzymie-
go sceptycyzmu dyrekcji w byd-
goskim przedsiębiorstwie i braku 
wiary w przetrwanie po „odłą-
czeniu się”, zakład w Golubiu-Do-
brzyniu zaczął się rozwijać i już 
w pierwszych latach samodzielnej 
działalności stał się rentowny.

Kolejnym niezbędnym dla 
dalszego rozwoju krokiem mu-
siała być prywatyzacja. W Polsce 
w tym czasie najdalej zaawanso-
wane były działania zmierzające 
do zaproszenia inwestora bran-
żowego z Europy Zachodniej. Gol-
pasz jednak poszedł inna drogę. 
W 1993 roku dyrekcja i samorząd 
pracowniczy wypracowali decyzję 
o tzw. prywatyzacji pracowni-
czej. Zasada jej przeprowadzenia 
polegała na tym, że pracownicy 
tworzą spółkę, gromadząc okre-
ślony przepisami kapitał (20 proc. 
wartości przedsiębiorstwa) i mogą 
od Skarbu Państwa kupić majątek 
przedsiębiorstwa w drodze tzw. 
umowy leasingowej. Największym 
problemem stało się zgromadze-
nie wymaganego kapitału. Było to 
jednak możliwe dzięki różnego ro-
dzaju pożyczkom, które pracow-
nicy zaciągali z różnych źródeł, np. 
z zakładu pracy, u rodziny, znajo-
mych itd. Ze względu na bardzo 
wysokie oprocentowanie w ban-

kach, zaciągnięcie w nich pożycz-
ki było niemożliwe. W efekcie do 
prywatyzacji i spółki przystąpiło 
100 proc. załogi czyli 103 pracow-
ników zatrudnionych w tym cza-
sie. Ze strony załogi był to wyraz 
zaufania do dyrekcji wytwórni.

Spółka zarejestrowana zosta-
ła w sądzie 7 grudnia 1993 roku, 
a działalność gospodarczą rozpo-
częła 13 stycznia 1994 roku. Dzi-
siaj, po 25 latach działalności jako 
firma prywatna, Golpasz z małego 
zakładu rozrósł się do przedsię-
biorstwa wielozakładowego. Pod-
stawowa działalność Golpaszu to 
produkcja mieszanek paszowych 
i koncentratów dla wszystkich 
rodzajów zwierząt, realizowana 
w czterech zakładach produkcyj-
nych: w Golubiu-Dobrzyniu, Ra-
dominie, Janowcu Wlkp. i Podko-
nicach Dużych. Poza tym Golpasz 
prowadzi działalność  rolniczą, 
tj. na powierzchni 1400 ha ziemi 

uprawia zboża: kukurydzę, pszeni-
cę i rzepak. 

W ciągu 25 lat działalności po 
prywatyzacji nastąpił dynamicz-
ny rozwój firmy, zwiększył się 
znacząco potencjał produkcyjny, 
w 1994 roku, czyli pierwszym roku 
po sprywatyzowaniu, Golpasz pro-
dukował 80 tys. ton pasz rocznie, 
by w roku 2017 osiągnąć wielkość 
produkcji przekraczającą 400 tys. 
ton. Przez ten czas wartość firmy 
wzrosła o 2,2 tys. proc.! 

Rodowód firmy, jej historia 
i rozwój, sposób przeprowadzenia 
prywatyzacji, działalność zwią-
zana z obsługą okolicznych rolni-
ków spowodowały, że Golpasz jest 
znany i dobrze oceniany na rynku 
polskim i zagranicznym. Jednak 
sukces ten nie byłby możliwy bez 
wybitnej postaci – kapitana An-
drzeja Warnela, który przez 41 lat 
3 miesiące i 12 dni stał za sterami 
statku zwanego Golpaszem.

A R T Y K U Ł     S P O N S O R O W A N Y
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Plagiat czy „zawłaszczenie”?
GOLUB-DOBRZYŃ  Na ostatniej sesji rady miasta wyszło na jaw, że burmistrz ogłosił i podpisał się pod 
konkursem, który nie do końca jest jego pomysłem. – Ten konkurs dla dzieci był moim projektem – mówi 
radna Dominika Piotrowska

27 lutego na sesji Rady Mia-
sta Golubia-Dobrzynia, podczas 
swojego sprawozdania, bur-

mistrz miasta Mariusz Piąt-
kowski ogłosił konkurs literac-
ko-plastyczny na wykonanie 

prac rysunkowych dla dzieci 
w klasach I-III i literackich 
(poprzez napisanie wiersza) 
dla uczniów z klas IV-VII. 
Prace mają nawiązywać do 
tematyki związanej z kultu-
rą, historią bądź walorami 
turystycznymi Golubia-Do-
brzynia i mają zostać opu-
blikowane w albumie pa-
miątkowym wydanym przez 
urząd miasta. Informacja ta 
poruszyła jedną z radnych, 
która w interpelacjach za-
brała głos w sprawie. 

– Konkurs dla dzie-
ci w tej formie był moim 
projektem – mówiła na se-

sji radna Dominika Piotrowska. 
– Ja go wymyśliłam i zgłosiłam 

dyrekcji mojej szkoły. Powie-
działam o tym pani z promocji 
w urzędzie miasta i za kilka dni 
konkurs ten został ogłoszony 
jako projekt urzędu.

Zabrzmiało to jak przy-
właszczenie pomysłu. Co na to 
burmistrz?

– Pomysł takiego konkursu 
podsunęła mi moja siostra, któ-
ra przyjechała do mnie z Anglii 
– odpowiadał na zarzut już na 
sesji Mariusz Piątkowski. 

Burmistrz podkreślił, że nie 
ważne kto wymyślił, ważne że 
coś się dzieje w mieście. Radna 
całym tym faktem wydawała się 
jednak zniesmaczona.

– Jestem poruszona tą sy-
tuacją – mówi Dominika Pio-

trowska. – Ja mogę podsuwać 
różne pomysły do zrealizowania 
przez urząd miasta i współpra-
cować z urzędem, ale nie w ta-
kiej formie.

Jak się okazuje, to nie pierw-
sza taka sytuacja „zawłaszcze-
nia” pomysłów innych osób do 
promocji urzędu. Aplikacja do 
zgłaszania przez mieszkańców 
ich potrzeb, dom opieki dzien-
nej po przedszkolu Julianek czy 
zbiórka dla osób poszkodowa-
nych po wichurze – to tylko 
niektóre pomysły pod którymi 
podpisuje się burmistrz, choć to 
nie on je wymyślił. Do tematu 
wrócimy.

(nał)
fot. TV Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń

Niebezpiecznie przy Toruńskiej
Do czasu nadejścia odwilży przy Toruńskiej trzeba bardzo uważać. Sączący się 
ciek wodny zamienia się w niebezpieczne koleiny lodowe. – Znamy sytuację, te-
raz skuwamy lód, wiosną dokonamy zabezpieczenia tego cieku – odpowiada za-
rządca drogi. 

W piątek wynajęta firma posypywała solą drogową 
i skuwała nagromadzony na drodze lód

Problem przy ulicy Toruńskiej 
pojawił się wraz z nadejściem zimy 
i mrozów. Wybijający ciek wodny 
tworzył bardzo niebezpieczne ob-
lodzenie pasa ruchu (momentami 
całej jezdni) oraz wysokie lodowe 
wyboje i koleiny, o które można 
poważnie uszkodzić samochód.

– To wina zarządcy drogi – 
mówi mieszkająca obok tego miej-
sca kobieta. – Tu zawsze wybijało 
źródełko wody i spływało. Podczas 
modernizacji tej ulicy nie wyko-
nano odwodnienia tego źródełka 
i włączenia go do odprowadzenia 
wody, a przecież ten problem zna-
ny jest od wielu lat.

Czy zarządca o tym wie? Zda-
je się, że tak, bo w piątek na dro-
dze spotykamy ekipę, która skuwa 
i usuwa nagromadzony lód. Z czego 

to wynika i czy planowane są jakieś 
prace długoterminowo zabezpie-
czające to miejsce przed wylewa-
niem się wody pytamy u źródła, nie 
wody, a w ZDW.

– Większa ilość wody zaczę-
ła sączyć się na nasz pas drogowy 
z terenu przyległej posesji późną 
jesienią – mówi Michał Sitarek 
z Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
– To przede wszystkim efektem 
rosnącego poziomu wód grunto-
wych. Z uwagi na powstawanie na 
jezdni tak zwanego naboju lodo-
wego, utrudniającego poruszanie 
się ul. Toruńską już dwukrotnie 
zlecaliśmy jego skucie. Silne mrozy 
powodowały, że samo przesolenie 
nawierzchni nie wystarczało. Na 
wtorek planowane są kolejne pra-
ce przy skuwaniu lodu. W okresie 
wiosenno-letnim wstępnie planu-
jemy wykonać dodatkowe prace 
odprowadzające wodę, która za-
częła sączyć się ze skarpy do istnie-
jącego odwodnienia. W ten sposób 
problem nie będzie sie powtarzał, 
podczas kolejnej zimy.

Tekst i fot.  (nał)
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Sen o targowisku
GOLUB-DOBRZYŃ  Wiele miejscowości w regionie tworzy przyjazne dla handlujących i kupujących tar-
gowiska. Łącznie w naszym województwie powstało ich już 11, a kolejnych 15 będzie modernizowanych. 
A nasze miejskie targowisko dalej straszy. – To nie musi być niespełniony sen dla miasta, można zrobić 
targowisko z prawdziwego zdarzenia – zapewnia Jerzy Cieszyński

W ostatnim wydaniu naszego 
tygodnika w artykule „Zhejtowa-
na wycieczka” radni zrelacjono-
wali swój wyjazd do Wąbrzeźna 
i m.in. opowiedzieli o nowym tar-
gowisku w Wąbrzeźnie. Czytelni-
ków temat zaciekawił.

– Nasze targowisko w Golu-
biu-Dobrzyniu to tylko klepisko, 
bez żadnych udogodnień dla han-
dlujących i kupujących – pisze 
w mailu do redakcji Katarzyna 
Ostrowska z Golubia-Dobrzynia. 
– Często robię zakupy na naszym 
targowisku i widzę w jakim jest 
stanie, a przecież w piątki jest 
bardzo oblegane przez handlow-
ców. Na targ do naszego miasta 
przyjeżdżają mieszkańcy z całe-
go powiatu, dlaczego więc nic się 
z tym miejscem nie robi? Jak to 
jest, że inne miasta mogą zrewi-
talizować takie miejsca handlo-
we? – dopytuje Czytelniczka.

Sprawdzamy i przybliżamy. 
Targowisko miejskie w Wąbrzeź-
nie modernizację przeszło już 
w 2013 roku. Na targowisku wy-
różniono dwa sektory: rolno-spo-
żywczy oraz chemiczno-odzie-
żowy. Ponad 60 proc. straganów 
ma zadaszenie. Powierzchnia tar-
gowiska jest utwardzona, są też 
sanitariaty i miejsca parkingowe. 
Na terenie zainstalowano kame-
ry, które podłączone są do miej-
skiego monitoringu. Stawki opłat 
pozostały bez zmian. Moderniza-
cja targowiska kosztowała ponad 
1,5 miliona złotych. Inwestycja 
została dofinansowana z fundu-
szy unijnych. Zrealizowano ją 
z poprzedniego rozdania Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Wówczas 
powstało w sumie 11 targowisk: 
w Janikowie, Pakości, Czerniko-
wie, Więcborku Skrwilnie, Jabło-
nowie Pomorskim, Baruchowie, 
Sępólnie Krajeńskim, Kowalewie 
Pomorskim, Boniewie i właśnie 
Wąbrzeźnie.

W tym roku następne sa-

morządy lokalne przygotowują 
się do rozbudowy i przebudowy 
kolejnych 15 targowisk, współfi-
nansowanych ze środków PROW. 
W regionie powstaną miejsca, 
w których mieszkańcy będą mo-
gli nabyć świeże produkty bezpo-
średnio od lokalnych wytwórców. 

– Tworzenie takich miejsc 
ma pomóc w skróceniu łańcucha 
pośredników między producen-
tem a konsumentem. Dzięki nim 
mieszkańcy regionu mają możli-
wość zakupu świeżych i tańszych 
wyrobów, a lokalni wytwórcy ła-
twiej znajdują nabywców swoich 
produktów – mówi marszałek 
Piotr Całbecki.

W ramach PROW na lata 2014-
2020 na inwestycje w targowiska 
(w miejscowościach do 200 tysię-
cy mieszkańców, czyli takich jak 
Golub-Dobrzyń) zarezerwowano 
14 milionów złotych.

– Zarząd województwa przy-
znał już dofinansowanie na budo-
wę lub przebudowę przez samo-
rządy lokalne 15 targowisk łączną 
kwotę 9,3 miliona złotych. Wspar-
cie pokryje 63,63 procent kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
Maksymalna wartość dofinanso-
wania to 1 milion złotych – infor-
muje Beata Krzemińska, rzecznik 
prasowa Urzędu Marszałkowskie-
go.

W tym rozdaniu nowoczesne 
targowiska powstaną w: Izbicy 
Kujawskiej, Chodczu, Choceniu 
i Lubieniu Kujawskim (powiat 
włocławski), Płużnicy (wąbrze-
ski), Sępólnie Krajeńskim i Sośnie 
(sępoleński), Nowem (świecki), 
Tucholi, Lubiewie i Śliwicach (tu-
cholski), Rypinie (rypiński), Lnia-
nie (świecki), Bądkowie (alek-
sandrowski) oraz po raz drugi 
w Jabłonowie Pomorskim (powiat 
brodnicki).

– Targowiska, które powstaną 
w ramach realizacji tych projek-
tów będą utwardzone, oświetlo-
ne, przyłączone do sieci wodo-

ciągowej, elektroenergetycznej 
i kanalizacyjnej, wyposażone 
w miejsca parkingowe, sanitaria-
ty oraz odpływ wody deszczowej 
– mówi Beata Krzemińska. – Za-
daszone stoiska będą zajmować 
co najmniej połowę powierzchni 
handlowej. Wszystkie targowiska 
będą też oznaczone nazwą ,,Mój 
Rynek”. 

Samorządy lokalne, które 
wybudują takie obiekty są w tej 
chwili na etapie procedur prze-
targowych lub przygotowują się 
do ogłoszenie przetargów. Wyko-
nawcę inwestycji wyłoniła dotąd 
gmina Bądkowo. Zakończył się też 
drugi nabór wniosków, w którym 
samorząd województwa podzie-
li kolejne wsparcie na realizację 
tego rodzaju inwestycji. W puli 
jest 4,6 miliona złotych.

– Kiedy w swoim programie 
rozwoju miasta Golub-Dobrzyń 
zawarłem m.in budowę porząd-
nego targowiska, pewne osoby 
nazwały mnie wizjonerem, a moje 
propozycje okrzyknęły marzenia-
mi, snami bez pokrycia – mówi 
Jerzy Cieszyński wiceprzewodni-
czący koła Porozumienie w Go-
lubiu-Dobrzyniu, kandydat na 
burmistrza Golubia-Dobrzynia 
w wyborach 2018. – A jednak, jak 
widać na podanych przykładach, 
nie musi to być niespełniony sen 
dla miasta. Propozycja budowy 
targowiska z prawdziwego zdarze-
nia jest merytoryczna i możliwa 
do zrealizowania. Nasze miasto 
zasługuje na takie miejsce. „Mój 
Rynek” w Golubiu-Dobrzyniu 
ożywałby nie tylko co piątek, ale 
można by na nim robić cykliczne 
jarmarki wielkanocne, bożonaro-
dzeniowe, zdrowej ekologicznej 
żywności czy nawet giełdy dzia-
łające na zasadzie wymiany. Tylko 
trzeba chcieć, tej inwencji zabra-
kło obecnej władzy. Ja zamierzam 
ją zrealizować.

Tekst i fot. 
(TeEw)

Nasze targowisko z pewnością wizytówką miasta nie jest i wymaga rewitalizacji

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E
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W poniedziałek 26 lutego 
około 14.00 dyżurny golubsko-
dobrzyńskiej komendy otrzy-
mał informację, że pijana matka 
opiekuję się córką.

– Skierowani pod wskazany 
adres, do jednej z miejscowości 
w gminie Golub-Dobrzyń, mun-
durowi niestety fakt ten po-
twierdzili – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska. – W domu 
przebywała pijana matka, która 

sprawowała opiekę nad 10-letnią 
córką. Jak się okazało podczas 
badania stanu trzeźwości, ko-
bieta miała ponad 3 promile 
alkoholu w organizmie. Dzięki 
interwencji policjantów dziew-
czynka trafiły w ręce trzeźwej 
opiekunki.

Niewłaściwe sprawowanie 
opieki przez matkę wkrótce 
znajdzie swój finał w sądzie.

(ToB)

kujawsko-pomorski Józef Ram-
lau i Agnieszka Lewalska z War-
szawskich Towarzystw Bizneso-
wych.

Podczas Forum organizato-
rzy zaplanowali panele dysku-
syjne o rozwoju miasta i powia-
tu.

– Na spotkaniu każdy 
z uczestników otrzyma 
ankiety z pytaniami do-
tyczącymi szans rozwoju 
miasta Golubia-Dobrzy-
nia i powiatu oraz jego 
codziennych problemów 
– mówi Jerzy Cieszyń-
ski. – Chcemy wsłuchać 
się w głos przedsiębior-
ców, mieszkańców i mło-
dzieży, aby wypracować 
wspólny plan na przy-
szłość. Takie spotkania 
są ważne i warto w nich 
uczestniczyć, przecież my 
wszyscy możemy mieć 
wpływ na rozwój naszej 
małej ojczyzny. Każdy 
pomysł, każda propozy-
cja czy sygnał odnośnie 
jakiegoś problemu są 
cennymi uwagami. Takie 
spostrzeżenia pozwolą 
nam wypracować wspól-
nie przestrzeń, w której 
będzie nam łatwiej funk-
cjonować, w której bę-
dzie się przyjemniej żyć. 
Teraz miasto jest w „ja-
kiejś stagnacji” i trzeba 
koniecznie to zmienić, 

dlatego serdecznie zapra-
szamy na to spotkanie.

Organizatorzy zapewniają, 
że na Forum pojawi się wiele 
ważnych postaci z regionu, któ-
rym nie jest obojętny los nasze-
go miasta i powiatu.

(nał)

Matka pod wpływem
Nietrzeźwa matka miała ponad 3 promile alkoho-
lu, ale to nie przeszkadzało jej, aby „opiekować się” 
dzieckiem. Teraz za swoje zachowanie odpowie 
przed sądem. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Sołectwem od 2007 roku kie-
ruje Lech Szpejankowski. Jak sam 
mówi, w każdych kolejnych wy-
borach nie miał żadnej konkuren-
cji, co może świadczyć o tym, że 
dobrze pełni swoją funkcję. Jest 
również radnym gminy Radomin, 
a dodatkowo prowadzi własne go-

Nasze sołectwo, nasze sprawy
GMINA RADOMIN  Wilczewko to niewielkie sołectwo położone w gminie Radomin. Jego mieszkańcy po 
wielu latach doczekają się wreszcie swojej świetlicy

spodarstwo rolne o powierzchni 11 
hektarów. Pomaga mu w tym żona 
Zofia, która wspiera go również 
w pracy społecznej na rzecz wsi. 

Sołectwo Wilczewko liczy 106 
mieszkańców, w większości gospo-
darze. W sołectwie jest 27 gospo-
darstw, w większości o średnim 

areale, czyli 13-17 hektarów. 
– Czy budżet sołecki jest 

wystarczający?
– Budżet nie jest duży. Na 

2018 rok wyniósł on około 12 tys. 
zł. Decyzją rady sołeckiej został 
podzielony w następujący sposób. 
Na drogi lokalne przeznaczyliśmy 
10,5 tys. zł. Posiadamy około trzy 
kilometry takich dróg. Są to jezd-
nie  o nawierzchni gruntowej i ich 
utrzymanie w stanie przejezdności 
jest priorytetem dla mieszkańców. 
Na organizację dożynek, czyli m.in. 
sporządzenie wieńca dożynkowego 
przeznaczyliśmy 500 złotych. Na 
działalność integracyjną mieszkań-
ców wydamy w tym roku 1 tys. zł. 

– Jak przedstawia się dzia-
łalność kulturalna w sołectwie?

– Kończymy budowę świe-
tlicy wiejskiej. Nie jest to duży 

budynek, ale na nasze potrzeby 
wystarczy. Powstała ona całko-
wicie ze środków własnych gmi-
ny Radomin. Wokół tej świetlicy 
w roku ubiegłym odbyło się mię-
dzy innymi święcenie pól. Była 
msza z udziałem księdza, a później 
część biesiadna. Na pewno takie 
wydarzenie powtórzymy w tym 
roku. Chcemy też zorganizować 
Dzień Kobiet. Nasze panie zawsze 
przygotowują ciepły posiłek i do-
bre ciasta. Organizujemy również 
dożynki parafialne. Bierzemy też 
aktywny udział w imprezach or-
ganizowanych przez gminę. Nasz 
wieniec dożynkowy kilkukrotnie 
zajął czołowe miejsce, a wygrane 
nagrody pieniężne z tego tytułu są 
przeznaczone miedzy innymi na 
zakup pieca gazowego do świetlicy. 
Z imprez kulturalnych chcieliby-

śmy w tym roku zorganizować wy-
jazd dla mieszkańców nad nasze 
przepiękne morze. Czy to się uda, 
zobaczymy.

– A jak się układa współpra-
ca z samorządem gminy Rado-
min?

– Współpraca układa się bar-
dzo pozytywnie. Gmina stara się 
nam pomóc w utrzymaniu dróg 
lokalnych. W roku ubiegłym wyre-
montowano nam drogę na odcin-
ku 1 kilometra w Wilczewku (po-
łożono nawierzchnię asfaltową). 
W tym roku również ma być uło-
żona nawierzchnia asfaltowa na 
drodze w kierunku Sokołowa. Do 
tego dochodzą bieżące remonty. 
Jak więc widać, ta współpraca jest 
dobra i przynosi wymierne efekty.

Tekst i fot. (Maw)

Golub-Dobrzyń

Dyskusja o przyszłości miasta
15 marca w Kaprysie odbędzie się I Golubsko-Dobrzyńskie Forum Rozwoju.  
– Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym zależy na rozwoju Golubia-Dobrzy-
nia – mówi organizator Jerzy Cieszyński.

I Golubsko-Dobrzyńskie 
Forum Rozwoju zaplanowano 
na 15 marca o godzinie 17.00 
w sali konferencyjnej Kaprys 
w Golubiu-Dobrzyniu. Organi-
zatorami wydarzenia są: Jerzy 
Cieszyński i Filip Szreter, a gość-
mi specjalnymi: wicewojewoda 
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Wyróżnienia zostaną przy-
znane w trzynastu kategoriach: 
gospodarka; fundusze unijne, 
rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich; innowacyjne metody 
stosowane w zakresie rozwoju 
i promocji miast i obszarów wiej-
skich; nauka, badania naukowe 
i postęp techniczny; edukacja; 
kultura; ochrona zdrowia; sport; 
ochrona środowiska naturalnego; 
działalność społeczna i zaanga-
żowanie na rzecz drugiego czło-
wieka; budowa społeczeństwa 
obywatelskiego oraz promocja 
województwa. 

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

(ToB)
– Celem naszego projektu 

było przybliżenie dzieciom kultury 
wysokiej. Udało nam się otrzymać 
dofinansowanie z fundacji PZU – 
mówi Urszula Arentowicz, prezes 
Towarzystwa Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Węgiersk i Macikowo, które re-
alizowało projekt.

W październiku 35-osobowa 
grupa dzieci i młodzieży udała się 
do Włocławka, by tam zwiedzić 
teatr oraz wziąć udział w warszta-
tach aktorskich i plastycznych. Ko-
lejnym punktem na liście był Toruń 
oraz zwiedzanie kulis sali koncer-

towej na Jordankach. W grudniu 
dzieci wysłuchały koncertu muzyki 
węgierskiej w Filharmonii Pomor-
skiej w Bydgoszczy. W styczniu od-
był się wyjazd do Warszawy. Tam 
młodzież została oprowadzona po 
Teatrze Narodowym. Istniał nawet 
możliwość zajrzenia do podziem-
nego tunelu, którym scenografia 
jest transportowana pod ulicami 
z jednego do drugiego budynku 
teatralnego. Finałem wyjazdu był 
spektakl „Królowa Lodu”. 

– Wyjazdy służyły nie tylko za-
poznaniu się z kulturą, ale zastoso-

waniu zdobytej wiedzy na naszym 
gruncie. Temu służy Szkolny Prze-
gląd Miniatur Teatralnych, podczas 
którego każda z klas popisuje się 
swoimi umiejętnościami aktorski-
mi. Dzięki wyjazdom z fundacją 
PZU z pewnością wiedza na temat 
teatru w środowisku lokalnym 
wzrosła –  dodaje Urszula Arento-
wicz.

W lutym dzieci wyjechały po 
raz ostatni, tym razem do teatru 
Baj Pomorski w Toruniu.

(pw)
fot. nadesłane

W środowe przedpołudnie 
28 lutego świetlica wiejska w El-
giszewie wypełniła się po brze-
gi. W konsultacjach uczestniczył 
również wójt gminy Ciechocin 
Jerzy Cieszyński, który zwrócił 
uwagę na konieczność wprowa-
dzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości El-
giszewo. 

– Elgiszewo jest jedną z naj-
lepiej rozwijających się miejsco-
wości na terenie gminy – mówi 
Jerzy Cieszyński. – Ta miejsco-

wość, ze względu na atrakcyjne 
położenie na trasie Golub-Do-
brzyń – Toruń, bliskość rzeki 
Drwęcy, lasów i Osady Karbówko, 
jest chętnie wybierana przez in-
westorów, dlatego nie możemy 
pozwolić na budowanie „jak Po-
lak sobie chce”. Pora budować tu 
w zamierzonym porządku i pla-
nie. To ważne jest ze względu na 
to, że Elgiszewo kiedyś może stać 
się małym miasteczkiem, dlatego 
ułożenie budynków i uliczek jest 
takie ważne.

Zebrani wysłuchali prelek-
cji na temat zagospodarowania 
przestrzennego i celu tworzenia 
planów zagospodarowania wy-
głoszonej przez Kamila Kochnera, 
młodszego referenta ds. inwesty-
cji i planowania przestrzennego 
w Urzędzie Gminy Ciechocin.

– Plany miejscowe są bardzo 
ważnymi dokumentami plani-
stycznymi – mówi Kamil Kochner. 
– Określają jakie przeznaczenie 
mają mieć poszczególne grunty. 
W ramach projektu Urząd Gminy 

Ciechocin pragnie wypracować 
metody konsultacji, które zaan-
gażują mieszkańców w prace pla-
nistyczne już na etapie tworzenia 
koncepcji planu. Dzięki wspólnej 
dyskusji możemy wypracować 
najlepsze rozwiązania planistycz-
ne dla naszej małej ojczyzny.

Projekt został wspólnie 
przygotowany i jest realizowany 
w partnerstwie przez Kujawsko-
Pomorską Federację Organizacji 
Pozarządowych i Fundację Stabilo. 
Dofinansowanie przyznane w ra-

mach projektu powierzone jest 
na realizację procesu konsultacji 
dokumentów planistycznych.

Kolejne spotkanie zaplanowa-
no na kwiecień z najmłodszymi 
mieszkańcami. Będzie to spotka-
nie edukacyjne dla dzieci w szkole. 
Dzięki temu spotkaniu najmłodsi 
mieszkańcy będą mieli możliwość 
wskazania czego młody obywatel 
oczekuje od dzisiejszej rzeczywi-
stości, która go otacza.

Tekst i fot. 
(nał)

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy za udział w akcji gaszenia pożaru w dniu 23 lutego 
br. w miejscowości Bielsk 8, gmina Kowalewo Pomorskie. Szczególne sło-
wa wdzięczności kierujemy do strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy Policji oraz wszystkich osób, 
które przybyły nam z pomocą na miejsce tragedii. Dzięki Państwa zaangażo-
waniu udało się uniknąć większych strat.

Dziękujemy, poszkodowani

Prestiżowe wyróżnienia
Do 6 kwietnia można składać wnioski o przyznanie 
Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego.

Gmina Golub-Dobrzyń

Młodzież bliżej teatru
Wraz z końcem lutego zakończyła się realizacja projektu „Zza kulis na scenę” 
w Szkole Podstawowej w Węgiersku. Uczniowie mogli wybrać się na wycieczki do 
teatru, filharmonii i odwiedzić miejsca, które zazwyczaj pozostają niedostępne 
dla zwykłych widzów.

Region

Kamil Kochner wytłumaczył zebranym na czym polega planowanie 
przestrzenneSala w Elgiszewie wypełniła się po brzegi

Ruszyły konsultacje
GMina CieCHoCin  28 lutego w Elgiszewie przeprowadzono I Spotkanie Konsultacyjne ramach projek-
tu „Dobre konsultacje, dobry plan”. Zebrani dyskutowali o porządku w ich miejscowości

w  s k r ó C i e
GMina radoMin nowy termin zebrania 
Urząd Gminy Radomin informuje, że zebranie wiejskie w tej 

miejscowości zostało przeniesione na środę 21 marca o 18.00 w lokalnej 
świetlicy.

(ToB)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Przepisy o ograniczeniu handlu już obowiązują 

Z początkiem marca weszło w życie prawo ograniczające 
handel w niedziele. Zgodnie z nowymi przepisami, w tym 
roku, w każdym miesiącu, będę po dwie handlowe niedzie-
le, w 2019 – po jednej na miesiąc, a od 2020 roku będzie 
można handlować w niedzielę tylko w siedmiu przypadkach: 
w dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia, jedną 
przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, 
czerwca i sierpnia. Pierwsza niedziela bez handlu przypada 
już 11 marca. 

Będą kary za polskie obozy śmierci

Od 1 marca obowiązuje nowelizacja ustawy o Instytu-

cie Pamięci Narodowej, która zakłada karę więzienia 

za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu 

odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez na-

zistowskie Niemcy. W ustawie można przeczytać: „kto 

publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Pol-

skiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub 

współodpowiedzialność za popełnione przez III Rze-

szę Niemiecką zbrodnie nazistowskie (...) lub za inne 

przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojo-

wi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób 

rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych 

sprawców tych zbrodni, podlega karze grzywny lub 

karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

Zarejestrujemy dziecko przez internet

W miniony czwartek Sejm RP uchwalił nowelizację usta-
wy o ewidencji ludności. Wprowadza ona m.in. możliwość 
zgłoszenia narodzin dziecka przez internet, bez koniecz-
ności wizyty w urzędzie. Zgłoszenie będzie musiało zawie-
rać oświadczenie o wyborze imienia dla malucha. Po zare-
jestrowaniu przez kierownika USC-u, do osoby zgłaszającej 
urodzenie zostanie odesłany, w formie elektronicznej lub 
papierowej, odpis aktu urodzenia dziecka a także powia-

domienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie 
o zameldowaniu. Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 

tego roku.

Nowe zasady zbiórek publicznych?
Do konsultacji międzyresortowych i społecz-nych tra� ł projekt ustawy o prowadzeniu zbió-rek publicznych. Jeden z podstawowych zapi-sów zakłada, że minister (właściwy do spraw administracji publicznej) będzie mógł zabloko-wać zbiórkę, gdy jej cel będzie „sprzeczny z za-sadami współżycia społecznego lub naruszał ważny interes publiczny”. Obecnie organizacja zbiórki wymaga tylko rejestracji na portalu – zbiorki.gov.pl.

Rząd proponuje tzw. ustawę degradacyjną

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. 
Proponowane przepisy zakładają możliwość pozbawiania stopni woj-
skowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. 
KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienio-
nych w ustawie lustracyjnej. Prawo obejmie także wszystkich członków 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy stracą stopień wojskowy 
z mocy prawa, a więc  również generałów: Wojciecha Jaruzelskiego 
i Czesława Kiszczaka. Pozbawianie stopnia wojskowego będzie nastę-
powało w drodze postanowienia ministra obrony narodowej. Ustawa 
nie obejmie żołnierzy czynnych zawodowo.

Infolinia dla pacjentów

We wtorek 6 marca ruszyła infolinia ekspercka 
Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pozarzą-
dowych – „Łączy nas pacjent”. Za jej pomocą 
specjaliści z różnych dziedzin będą udzielać tele-
fonicznych porad dotyczących określonych cho-
rób. Informację o najbliższych dyżurach przedsta-
wicieli organizacji pacjentów można znaleźć pod 
adresem: www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-
ngo.

Karta Dużej Rodziny w telefonie

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podaje, że rodziny, które posia-
dają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą już złożyć wniosek o aplikację 
mobilną mKDR. Jest on dostępny na platformie – empatia.mrpips.gov.pl. 
Po zalogowaniu się i wybraniu rodzaju wniosku („Wniosek o Kartę Dużej 
Rodziny”) oraz gminy, do której chcemy wysłać wniosek, zobaczymy dwie 
opcje do wyboru – pełny tryb składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, 
który umożliwia złożenie dowolnego wniosku z zakresu Karty Dużej Ro-
dziny oraz uproszczony tryb składania wniosku. Ten drugi przeznaczony 
dla tych rodzin, które mają już Karty Dużej Rodziny i chcą jedynie mieć ich 
mobilne, elektroniczne wersje.
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Zakupy ze wschodu
RYNEK  W związku z różnicą cen, coraz większą popularność, 
zwłaszcza na wschodzie Polski, zyskują rosyjskie nawozy. Rodzi-
mi producenci nawołują do „patriotyzmu konsumenckiego” 

Dane ekonomiczne wska-
zują, że import nawozów zza 
wschodniej granicy od kilku lat 
rośnie. Nawozy z Rosji są tańsze 
i tym kuszą rolników. Różnica 
cen dochodzi do ok. 10 proc. 
Jeszcze 7 lat temu kupowaliśmy 
z Rosji 15 tys. ton. W 2016 roku 
było to już 181 tys. ton. Wiele 
osób porównuje sytuację z na-

Wydarzenia

Przedświąteczne 
kiermasze
18 marca w Toruniu, a 24 marca w Przysieku odbędą 
się jarmarki wielkanocne.wozami do tej z węglem. Tu tak-

że surowiec ze wschodu zdobył 
wielu klientów nie tylko ceną, 
ale i dostępnością.

Przedstawiciele polskich 
przedsiębiorstw produkcyjnych 
obecnie wskazują, że właściwe 
byłoby zastosowanie embarga 
na wschodnie nawozy. W mię-
dzyczasie zaleca się „patriotyzm 

konsumencki”, czyli wybiera-
nie produktów rodzimych firm. 
Polski przemysł na trudności 
z konkurowaniem z Rosją. Cho-
dzi o ceny gazu, który przecież 
importujemy z Rosji. Tymcza-
sem połowa kosztów produkcji 
nawozów to cena gazu ziemne-
go. 

(pw)

Kiermasz w Przysieku pro-
muje lokalne i regionalne tra-
dycje oraz zwyczaje wielkanoc-
ne. To tu możemy oglądać bądź 
kupić wytwory pracy twórców 
ludowych i przetwórców eko-
logicznych. W czasie imprezy 
ogłoszone zostaną wyniki kon-
kursu na najpiękniejszą pisankę. 
Wystawcy mogą zgłaszać się do 

KRUS

PIT dla rolnika emeryta
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wysłała rolnikom – emery-
tom i rencistom PIT-y. 

PIT-y trafiły do ponad milio-
na osób, które w minionym roku 
pobrały jakiekolwiek świadczenie 
z KRUS. Emeryt lub rencista, któ-
ry otrzymał tego typu przesyłkę, 
a nie osiągnął żadnego innego 
przychodu podlegającego opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych (dochód z go-
spodarstwa rolnego nie wchodzi 

do tego przychodu), nie musi skła-
dać w urzędzie skarbowym dodat-
kowego zeznania podatkowego. 

Inaczej rzecz ma się w przy-
padku tych emerytów i renci-
stów, którzy otrzymali z KRUS 
formularz PIT-11A. Oni powinni 
sami złożyć zeznanie podatkowe 
(formularz PIT-36 lub PIT-37) we 
właściwym urzędzie skarbowym 

(bądź drogą elektroniczną) do 30 
kwietnia 2018 r. 

Zeznanie podatkowe lub 
oświadczenie na druku PIT-OP 
składa również emeryt/rencista, 
który zdecyduje się na przekaza-
nie 1 proc. podatku należnego na 
rzecz wybranej organizacji pożyt-
ku publicznego.

(pw)

Uprawa

Granice wytrzymałości
Mamy za sobą najmroźniejszy okres tegorocznej zimy. Dziś nieco więcej 
o tzw. temperaturach granicznych, które uprawy są w stanie przetrwać. 

Zimę najlepiej znoszą zbo-
ża. Żyto, które jest uprawiane 
na ziemiach polskich od wie-
ków, potrafi wytrzymać mrozy 
na poziomie minus 30 stopni 
Celsjusza. Oczywiście to maksy-
malna wartość. Wiele zależy od 
tego, czy rośliny zdołały zahar-
tować się przed zimą, czy były 
odpowiednio wcześnie posiane 
oraz od kilku innych czynników. 
Nieco mniej odporna jest psze-
nica ozima. Jej temperatura gra-
niczna to minus 20 stopni Cel-
sjusza. W przypadku jęczmienia 

ozimego jest to minus 15 stopni 
Celsjusza. 

W naszym województwie 
ostatnie dni charakteryzował 
brak pokrywy śnieżnej oraz 
temperatury spadające poni-
żej minus 15 stopni Celsjusza. 
Po objeździe terenu można za-
uważyć, że na niektórych plan-
tacjach już widać utratę koloru. 
Są to przede wszystkim uprawy 
rzepaku. W jego przypadku tem-
peratura graniczna to minus 18 
stopni bez śniegu oraz minus 
23 stopnie pod grubą warstwą 

śniegu. Niestety, jeśli rzepak nie 
zdoła zahartować się, wówczas 
temperatura graniczna wynosi 
minus 12 stopni bez pokrywy 
śnieżnej. Co więcej, liczy się tak-
że suma temperatur z kilku dni. 
Przyjmuje się, że jeżeli suma 
z 4 dni wynosi minus 70 stop-
ni, wówczas rzepak wymarznie. 
Wzięliśmy pod uwagę cztery 
najzimniejsze dni między 25 lu-
tego a 28 lutego. Suma wyniosła 
minus 57 stopni. Jest więc szan-
sa, że rzepak przetrwa. 

(pw)

16 marca. 
18 marca odbędzie się kier-

masz świąteczny w Muzeum Et-
nograficznym w Toruniu. To tak-
że okazja do zaprezentowania 
własnych prac, ale i zapoznanie 
się z tradycjami wielkanocnymi 
kujawsko-pomorskiej wsi. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Mniej zakupów?
Styczeń był miesiącem, w którym zarejestrowa-
no mało nowych ciągników rolniczych. Jeden 
powód to niezbyt odpowiednia pora na zakupy, 
drugi – loteryjne działanie systemu CEPiK, który 
odpowiada za rejestrację pojazdów w Polsce.

Rynek

To kolejny miesiąc, w któ-
rym system rejestracji pojazdów 
działa słabo lub nie działa wcale. 
Wprowadzono go w listopadzie 
i miał usprawnić załatwianie for-
malności.

Najpopularniejsze modele 
ciągników w 2017 roku to maszy-
ny firmy New Holland. Sprzeda-
no ich 1571. Na drugim miejscu 
uplasował się John Deere z 1291 
maszynami, za nim Zetor z 1201 
egzemplarzami. Najwięcej no-
wych maszyn zarejestrowano na 

Mazowszu, bo aż 1601. 
W przypadku konkretnych 

modeli, wciąż na czele jest Ursus 
C 380 – maszyna chyba najbar-
dziej uniwersalna i jednocześnie 
kusząca ceną. W 2017 roku zare-
jestrowano 347 ciągników tego 
typu. Na  podium były też Zetor 
Major 80 i New Holland TD 5.85. 

W styczniu w całym kraju 
zarejestrowano 340 maszyn. To 
najniższy wynik od 2005 roku. 

(pw)

Hodowla

Mrozy im niestraszne
Takie mrozy, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio, zdarzają się na odległych 
preriach USA niemal co roku. Tamtejsi hodowcy bydła nie rezygnują z wolnego 
wypasu krów rasy Hereford. Coraz częściej zwierzęta te możemy zobaczyć także 
na polskich pastwiskach. 

Amerykanie mają duże do-
świadczenie w hodowli bydła 
w terenie, nawet podczas siar-
czystych mrozów. Opracowali 
9-stopniową skalę kondycji kro-
wy. Aby przetrwała zimę, musi 

dostać 9. Najważniejsze dla 
tamtejszych farmerów jest od-
powiednie odżywianie zwierząt 
przed sezonem. Czasami krowy 
są dzielone na pastwiskach na 
grupy według wieku lub kondy-

cji. W ten sposób do pokarmu 
tych słabszych można dodawać 
suplementy na wzmocnienie. 

Kolejnym aspektem, na któ-
ry zwracają uwagę farmerzy, są 
pasożyty. W zimnym klimacie 

wszy mogą dać się zwierzętom 
mocno we znaki. Gospodarze 
dbają zatem, by późną jesienią 
lub wczesną zimą przeprowa-
dzić odwszawianie. 

W czasie największych mro-
zów na pastwiska dowożone są 
większe niż zwykle ilości siana. 
Chodzi o to, by zwierzęta jedząc 
więcej mogły przemieniać po-
karm na ciepło. Gdyby tego nie 
robić, krowa zaczęłaby metabo-
lizować tłuszcz i przez to tracić 
na wadze. W czasie ekstremal-
nych mrozów do siana dosypy-

wane są suplementy pobudzają-
ce apetyt. 

Gospodarze montują na 
pastwiskach różnego rodzaju 
„schrony”. Krowy chowają się 
w nich przed działaniem zimne-
go wiatru. Czasami są to zbite 
ze sztachet płoty długości kilku-
dziesięciu metrów, montowane 
na metalowym stelażu, do któ-
rego dołączone są koła lub pło-
zy sań. W ten sposób osłony są 
mobilne. Inny, prosty sposób, to 
ustawienie beli siana.

(pw)
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Wąbrzeźno

Rzeźba w roli głównej
W środę 21 marca o 17.00 w Wąbrzeskim Dom Kul-
tury zostanie otwarta wystawa rzeźby pracownika 
naukowego UMK w Toruniu Stanisława Kośmińskie-
go, koordynującego pracę studentów na wąbrzeskich 
plenerach rzeźby.

 Wąbrzeźno
 9 marca o 18.00, także w WDK, aktorzy Teatru Afisz wystawią spektakl z oka-

zji Dnia Kobiet zatytułowany „AFEKT czyli qui pro quo”. Bilety w cenie: 25 zł 
normalny/20 zł grupowy (od 15 osób).  

 W poniedziałek 12 marca w godz. 10.00 i 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury za-
prasza dzieci i nie tylko na przedstawienie pt. „Przygody smerfów”. W rolę aktorów 
wcielili się rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Jarantowicach. Wstęp 
wolny. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W środę 14 marca o 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa pt. „Zamek 
Biskupów Chełmińskich w Wąbrzeźnie”. W ramach ekspozycji zaprezentowane 
zostaną „skarby” odkryte przez archeologów podczas badań wykopaliskowych 
przeprowadzonych na terenie Góry Zamkowej.

 Dzień później o tej samej godzinie w tym samym miejscu odbędzie się pro-
mocja książki Łukasza Gapińskiego – „Człowiek znikąd – Zakon Jakuba Sprawie-
dliwego”. Współorganizatorem spotkania jest wąbrzeska książnica. Wstęp wolny.

 Golub-Dobrzyñ 
 W piątek 9 marca, o godz. 17.00 i 19.30, w sali widowiskowej Domu Kultury 

planowany jest koncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Najpiękniejsze utwory filmowo-mu-
sicalowe”. Zaśpiewa Joanna Aleksandrowicz, a towarzyszyć jej będą: Tomasz Cyra-
nowicz, Szymon Szyszka i Patryk Sowala. Bezpłatne zaproszenia można odebrać 
w sekretariacie urzędu miasta.

 Rypin
 W czwartek 8 marca o 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP przy ul. War-

szawskiej 20, odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym 
razem będzie można porozmawiać o powieści Agnieszki Wojdowicz pt. „Judyta”. 

 We wtorek 13 marca o 16.00 warto wybrać się do książnicy na spotkanie Klubu 
Filmowego oraz projekcję filmu „Buntownik z wyboru” z 1997 r. w reżyserii Gusa 
van Santa. Matt Damon i Ben Affleck do dziś pozostają najmłodszymi zdobywcami 
Oscara za scenariusz. To historia skłóconego z życiem chłopaka, pracującego fizyc-
znie, który okazuje się matematycznym geniuszem. Wstęp wolny.

 20 marca o 17.00 w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie z autorskie 
z Katarzyną Jabłońską. Dyskusja będzie poświęcona wydanej w ubiegłym roku 
książce „Żyć aż do końca. Instrukcja obsługi choroby”. – Książka ta powstała 
z fascynujących rozmów Katarzyny Jabłońskiej z mistrzem życia aż do końca, ks. 
Janem Kaczkowskim, zmarłym po ciężkiej chorobie nowotworowej, wypełnionej 
męstwem bycia. Odpowiadając na trudne i dociekliwe pytania, ks. Jan opiera się na 
autentycznych doświadczeniach życia z chorobą – własną i pacjentów hospicyjnych, 
którym posługiwał przez dziesięć lat – czytamy w zapowiedzi. Wstęp bezpłatny.

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne ogłosiło konkurs pod hasłem „Dzieło roku”, 

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

 W piątek 9 marca o 18.00, z okazji Dnia Kobiet, w kinie Nawojka wystąpi polski 
Elvis Presley, czyli Mirosław Deredas. Darmowe wejściówki są do odbioru w sek-
retariacie MCK

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?

Stanisław Kośmiński tworzy 
głównie w drewnie, zarówno małe 
formy rzeźbiarskie, jak i kilkume-
trowe realizacje. Jest absolwentem 
Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych im. A. Kenara w Zako-
panem, Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na kierunku „rzeźba” 
oraz studiów doktoranckich w za-

kresie sztuk pięknych na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK. Jest człon-
kiem Międzynarodowej Federacji 
Sztuki Medalierskiej FIDEM, Pol-
skiego Stowarzyszenia Sztuki Me-
dalierskiej oraz Stowarzyszenia Ar-
tystycznego „Otwarte”. Zajmuje się 
medalierstwem, projektowaniem 
i tworzeniem statuetek, a także 
wykonywaniem konserwatorskich 

rekonstrukcji snycerskich. 
– Jego twórczość można było 

oglądać na trzech wystawach indy-
widualnych oraz ponad dwudziestu 
zbiorowych w kraju i poza jego gra-
nicami. Ciekawa osobowość, pasja 
godna pozazdroszczenia oraz nie-
samowita wyobraźnia artystyczna, 
tak w skrócie można powiedzieć 
o artyście, którego prace można 
będzie zobaczyć już wkrótce w ga-
lerii WDK – zachęcają organizato-
rzy. 

Kośmiński koordynował pracę 
studentów na wąbrzeskich plene-
rach rzeźby w ubiegłym roku. Ich 
pobyt wzbogacił Park im. Marii 
Skłodowskiej-Curie o oryginalne 
formy przestrzenne.

(ToB)
fot. archiwum

Kulturalne warsztaty
REGION  Urząd marszałkowski organizuje dwudniowe, bez-
płatne warsztaty kulturalne.  Zgłoszenia są przyjmowane do 
piątku 9 marca

Warsztaty są kierowane do 
uczniów, studentów i anima-
torów kultury, którzy chcieliby 
rozwinąć umiejętności związane 
z organizacją imprez. 

– Proponowane przez nas 
warsztaty adresujemy do osób, 
które będą się zajmowały orga-
nizacją wydarzeń kulturalnych 
w ramach projektów współfi-
nansowanych ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego 2014-2020 – tłumaczy 
Beata Krzemińska, rzecznik pra-
sowa Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu. –Zapewniamy mate-
riały szkoleniowe, wyżywienie 
i transport z Torunia do ośrodka 
szkoleniowego. Kurs kończy się 
wydaniem dokumentu potwier-
dzającego udział i uzyskane kom-
petencje.

W dwudniowych,  bezpłat-
nych warsztatach dla wolonta-
riuszy mogą wziąć udział osoby: 

w wieku 18-26 lat, które mają 
status ucznia lub studenta i po-
siadają doświadczenie w zakre-
sie wolontariatu w podobnych 
przedsięwzięciach potwierdzone 
stosownymi dokumentami. Spo-
śród przesłanych zgłoszeń zosta-
nie wybranych 25 osób. 

Z kolei w warsztatach dla 
animatorów mogą uczestniczyć 
osoby, które posiadają wykształ-
cenie co najmniej średnie, mają 
doświadczenie w organizowaniu 
przynajmniej trzech imprez kul-
turalnych (w tym jednej maso-
wej), posiadają doświadczenie 
w inicjowaniu, organizacji lub 
prowadzeniu zajęć dla różnych 
grup wiekowych i społecznych, 
znają zagadnienia merytoryczne 
związane z działalnością kultu-
ralno rekreacyjną i wykazują chęć 
podnoszenia kwalifikacji. 

Zgłoszenia należy przesłać na 
adres ps.sekretariat@kujawsko-
pomorskie.pl do 9 marca 2018 r. 
do godz. 12.00 z dopiskiem: ani-
mator kultury lub wolontariat. 

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

05:50 Elif odc. 198 - serial  
06:50 Komisariat odc. 16 - serial 
07:20 Komisariat odc. 17 - serial 
07:45 Alarm! odc. 8 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:15 Komisarz Alex odc. 131 - serial  
10:10 Klan odc. 3276  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 1 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 1 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
13:45 Elif odc. 199 - serial 
14:45 Korona królów odc. 40 - serial  
15:15 Alarm! odc. 8 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 9 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3277 
18:25 Korona królów odc. 41 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 9 - magazyn 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial 
21:30 Sprawa dla reportera  
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 64 - magazyn 
23:05 Magazyn kryminalny 997 
 odc. 2 - magazyn 
23:55 Dziady - dokumentalny 
00:30 Naszaarmia.pl 

05:15 Ukryta prawda odc. 169 - serial 

06:20 Szpital odc. 269 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 202 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 2 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 203 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 443 - serial 

14:55 Szpital odc. 270 s. 15 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 3 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 10 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

20:00 Gliniarz z Beverly Hills II 

 - komedia 

22:10 Lucyfer odc. 2 - serial 

23:10 American - horror Story: Asylum 

 odc. 2 s. 2 - serial 

00:10 Sprawa honoru - sensacyjny

06:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 5 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 8 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 10 s. 3 - serial  

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 3 s. 5 - serial  

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 49 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 50 - serial 

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

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 4 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 80 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 168 

 - magazyn policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 81 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 40 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 41 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 367 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 368 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 160 - serial  

21:00 Do zaliczenia - komedia 

23:25 Terrorysta - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 242 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań odc. 9 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 19 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 27 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 28 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
20:00 Teściowie - komedia 
22:00 Spadaj, tato - komedia 
00:15 Żyleta - science fi ction

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Dezerterzy odc. 67, 
 - publicystyczny 
08:50 Informacje kulturalne 
09:05 Którędy po sztukę odc. 11, 
 - publicystyczny 
09:20 Rysa - dramat 
11:00 Jan Serce odc. 7 - serial 
12:05 Jan Serce odc. 8 - serial 
13:10 Studio Kultura - rozmowy
13:30 Personel - dramat 
14:50 Chuligan literacki odc. 68, 
 - publicystyczny 
15:20 Dziady - dokumentalny 
16:00 Lawa - dramat 
18:20 Marcowa gra. Czy Władysław 
 Gomułka był antysemitą? 
 - dokumentalny 
19:20 Wszystko płynie - animowany 
19:30 Katar - animowany 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Uniesie nas wiatr - obyczajowy 
22:05 Scena klasyczna Recital 
22:50 Dziennik fi lozofa 
 odc. 88 - magazyn 
23:05 Yes Meni idą na rewolucję 
 - dokumentalny 
00:45 Egzamin dojrzałości 
 - krótkometrażowy

06:50 Był taki dzień odc. 495 - felieton 
06:55 Zapomniany Legion 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 33,  
08:35 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 7 - reportaż 
09:20 Przeprowadzki odc. 8 - serial  
10:25 Nowe Ateny - publicystyczny 
11:15 Flesz historii  
11:35 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 3 - reportaż 
11:55 Rachela na Dworcu Gdańskim 
 - dokumentalny 
12:45 Marzec 68 w obiektywie MSW 
 - dokumentalny 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 167 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 115 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 70 - serial 
15:15 Sprawiedliwi odc. 1 - serial 
15:40 Życie po życiu numeru 5308 
 - reportaż 
16:25 Iskra w kamieniu - dokumentalny  
17:15 Taśmy bezpieki 
 odc. 41 - dokumentalny 
17:50 Chłopi odc. 6 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 175 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 188 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 4 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 9 - serial 
22:40 Spór o historię 
 odc. 169 - historyczny  
23:20 Muzy i kochanki 
 odc. 1, - dokumentalny 
23:55 Marzec ‘68 - milicyjny zapis - 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
 - serial animowany  
09:00 Na zdrowie Magazyn 
 poradnikowy  
09:25 Święty na każdy dzień  
09:30 Witajcie w Grenadzie: moje życie 
 w służbie chorym - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Przyroda i ludzie - przyrodniczy 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Bioetyczny detektyw 
 odc. 2, - dokumentalny 
13:40 W Solankowej Dolinie - serial 
14:00 Łaski pełna - obyczajowy  
15:20 Serce Afryki - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Grunt to droga odc. 1  
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Ludzie historii - 28 czerwca 1956 
 Program dokumentalny 
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 1 s. 2 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Podobni do ewangelicznego 
 siewcy - reportaż 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
06:50 Podróże z historią 
 odc. 2 - historyczny 
07:20 Na sygnale odc. 8 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie   
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1286 
11:25 Rodzinka.pl odc. 37 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 221 - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 90 - serial 
14:00 Najdziwniejsza pogoda we 
 wszechświecie - dokumentalny 
15:00 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 65 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5044, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 38 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 9 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
20:45 Dzięki Bogu już weekend 
 - kabaret 
21:20 The Good Doctor odc. 13 - serial 
22:15 Zawód: Amerykanin 
 odc. 1 - serial 
23:35 Za marzenia odc. 2 - serial 
00:25 Ludzkie dzieci - science fi ction

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 14 
07:50 Doradca smaku odc. 4 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2202 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 868 - serial  
12:00 Szkoła odc. 520 - serial  
13:00 19+ odc. 221 - serial  
13:30 Szpital odc. 757 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 10 
15:30 Szkoła odc. 521 - serial  
16:30 19+ odc. 222 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 869 - serial  
18:00 Szpital odc. 758 - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5243 - magazyn 
20:10 Doradca smaku odc. 5 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2642 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 128, 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 17  
22:30 Kiler-ów 2-óch 
 - komedia kryminalna 
01:00 Elita zabójców - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 635 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 362 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 363 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 140 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 723 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 114 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 760 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2647 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3588 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 189 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 179 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2648 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 502 - serial 
20:05 Nasz nowy dom odc. 108 
21:10 Przyjaciółki odc. 124 - serial 
22:10 28 dni - komedia 
00:30 Wojna polsko-ruska 
 - komediodramat

22:10 Lucyfer 16:00 Nie igraj z aniołem 11:00 Kobra - oddział 
specjalny 14:50 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

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

Jerzy Kiler zakłada fundację charytatywną, 
wspomagającą budżet państwa. Tymczasem Siara 
nasyła na niego płatnego mordercę, Szakala. 
Rozpoczyna się pościg za Jerzym Kilerem.

Życie Gwen Cummings to niekończąca się zabawa. 
Atrakcyjna dziennikarka nie zdaje sobie sprawy, że 
stała się alkoholiczką. Dopiero gdy rujnuje wesele 
swojej siostry, postanawia wziąć się za siebie.

„28 dni”
(2000r.) Polsat 22:10

„Kiler-ów 2-óch”
(1999r.) TVN 22:30



Piątek, 9 marca 2018

10:10 Klan

05:50 Elif odc. 199 - serial  
06:50 Komisariat odc. 18 - serial 
07:15 Komisariat odc. 19 - serial 
07:45 Alarm! odc. 9 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial  
10:10 Klan odc. 3277  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Doktor Quinn odc. 2 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 2 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
13:45 Elif odc. 200 - serial 
14:45 Korona królów odc. 41 - serial  
15:15 Alarm! odc. 9 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 10 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Leśniczówka odc. 3 - serial 
18:25 Leśniczówka odc. 4 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 10 - magazyn 
21:30 Korzenie odc. 1, Miniserial 
22:35 Wszystko, co najlepsze - dramat

05:15 Ukryta prawda odc. 170 - serial 

06:20 Szpital odc. 270 s. 15 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 203 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 3 - serial 

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 204 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 444 - serial 

14:55 Szpital odc. 271 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 11 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

20:00 Butch Cassidy i Sundance 

 Kid Western 

22:25 Gra Endera - science fi ction 

00:40 Wybrana odc. 6 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 11 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk 
 odc. 4 s. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 51 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 52 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 12 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk 
 odc. 5 s. 5 - serial 
13:00 Galileo odc. 664  
14:00 Galileo odc. 665  
15:00 Detektywi w akcji odc. 82 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 42 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 43 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 368 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
20:00 Wierna jak pies. Policjantki 
 i policjanci - obyczajowy 
21:45 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 157 - serial  
22:50 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 158 - serial  
23:55 Wysokie loty - komedia 
01:45 Graffi ti - publicystyczny

06:00 To moje życie! odc. 243 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 10 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 20 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 28 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 29 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 48 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
20:00 Replikant - sensacyjny 
22:00 Dorwać gringo - dramat 
00:00 Morze Czarne - thriller

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Białoruski klimat odc. 2 

 - magazyn kulturalny 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Spokój - dramat 

11:00 Jan Serce odc. 9 - serial 

12:00 Jan Serce odc. 10 - serial 

13:35 Studio Kultura 

 - rozmowy 

13:55 Pasja według św. Jana, Johanna 

 Sebastiana Bacha - koncert 

16:20 Pegaz odc. 86 - magazyn 

 kulturalny 

17:25 Jutro będzie niebo - obyczajowy 

18:55 Ścieżki tekstu - krótkometrażowy 

19:05 Kiedy będę ptakiem 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Wstęp do fi lmu odc. 86, 

 - rozmowa 

20:05 Bullitt - sensacyjny 

22:10 Tygodnik kulturalny 

22:55 Dziennik fi lozofa 

 odc. 89 - magazyn 

23:15 Actus Humanus Nativitas 

 - Farinelli Koncert 

00:20 Uniesie nas wiatr - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 496 - felieton 
06:55 Iskra w kamieniu - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 34,  
08:35 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 8 - reportaż 
09:20 Przeprowadzki odc. 9 - serial  
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 2 - serial 
10:45 Podróże z historią 
 odc. 29 - historyczny 
11:20 Taśmy bezpieki odc. 41 
 - dokumentalny  
11:50 TAK - Telewizyjne Archiwum 
 Kultury odc. 11 - magazyn
 kulturalny 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:25 Sensacje XX wieku 
 odc. 175 - historyczny  
13:55 Sensacje XX wieku 
 odc. 188 - historyczny  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 71 - serial 
15:10 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2, 
 - dokumentalny 
16:20 Żołnierze Wyklęci - dokumentalny 
17:25 Biało-Czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 1 - reportaż 
17:45 Chłopi odc. 7 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 45 
 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 46 
 - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 28 - reportaż 
20:30 Pearl Harbor odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:30 Przeprowadzki odc. 10 - serial 
21:30 Przeprowadzki odc. 10 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 91,  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 1 s. 2 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Aktywna zima odc. 5,  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wędrówka w nieznane - dramat 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do Bożego 
 Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Huta Pieniacka - prawda 
 i pamięć odc. 1,  
17:25 Święty na każdy dzień  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
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 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Głos serca odc. 4 - serial 
23:25 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
 fabularyzowany

06:00 Za marzenia odc. 2 - serial 
06:55 Anna Dymna - spotkajmy się 
 - dyskusja 
07:20 Na sygnale odc. 9 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda - fl esz odc. 1287 
11:25 Rodzinka.pl odc. 38 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
12:30 Koło fortuny odc. 223 - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 91 - serial 
14:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 140, - publicystyczny 
14:20 Makłowicz w podróży 
 odc. 75 - magazyn kulinarny 
14:55 Za marzenia odc. 2 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 66 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5045, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 39 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 10 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
21:40 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial 
22:15 Krąg podejrzanych odc. 2 - serial 
23:40 Zawód: Amerykanin 
 odc. 1 - serial 
01:00 Rani odc. 7, Serial przygodowy 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 14 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 5 s. 8 - magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2203 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 869 - serial  

12:00 Szkoła odc. 521 - serial  

13:00 19+ odc. 222 - serial  

13:30 Szpital odc. 758 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 522 - serial  

16:30 19+ odc. 223 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 870 - serial  

18:00 Szpital odc. 759 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5244 - magazyn 

20:00 Strażnicy galaktyki 

 - science fi ction 

22:30 Kapitan Ameryka: Pierwsze 

 starcie - science fi ction

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 636 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 364 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 365 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 141 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 724 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 115 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 761 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2648 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3589 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 190 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 180 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2649 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 503 - serial 
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 
 gwiazdami odc. 75 - rozrywka 
22:15 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 2 
23:25 Wilk z Wall Street - biografi czny

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Jan Serce 08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Peter Quill, podróżujący po całej galaktyce łowca 
przygód, przypadkowo wchodzi w posiadanie 
tajemniczej kuli, której poszukuje zły Ronan. 
Peter musi stawić mu czoła i ocalić wszechświat.

W 1989 r. Jordan Belfort zakłada fi rmę Stratton 
Oakmont, która zaczyna przynosić ogromne zyski. 
Sukces daje mu władzę i poczucie bezkarności. Po 
jakimś czasie Jordan zaczyna popełniać błędy.

„Wilk z Wall Street”
(2014r.) Polsat 23:40

„Strażnicy galaktyki”
(2014r.) TVN 20:00
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20:20 Komisarz Alex

05:55 Sprawa dla reportera   
06:50 Weterynarze z sercem 
 odc. 32 - serial 
07:10 Pełnosprawni Magazyn sportowy 
07:40 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu Igrzyska 
 paraolimpijskie 
07:55 Rok w ogrodzie Magazyn 
 poradnikowy 
08:15 Rok w ogrodzie extra Magazyn 
 poradnikowy 
08:35 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:10 Studio Raban odc. 20 
 - dla młodzieży 
09:35 Rodzinny ekspres odc. 23 
 - magazyn poradnikowy 
09:55 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 62 - magazyn 
10:30 Dama w czarnym welonie 
 odc. 12 - serial 
11:40 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
12:40 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 2 - serial  
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 174 
 - magazyn kulinarny 
14:05 Blondynka odc. 76 - serial  
15:05 Ojciec Mateusz odc. 240 - serial  
16:30 Puchar Świata w Oslo Skoki 
 narciarskie  
16:55 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata w Oslo Skoki 
 narciarskie  
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Komisarz Alex odc. 132 - serial 
21:20 Igrzyska śmierci: W pierścieniu 
 ognia - przygodowy  
23:50 Houdini - sztuka iluzji 
 - biografi czny 
01:30 Kandydat na męża - obyczajowy

05:50 Ukryta prawda odc. 171 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 4 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 4 - serial 

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 4 - serial 

11:45 Kryminalni odc. 7 s. 3 - serial 

12:50 Kryminalni odc. 8 s. 3 - serial 

13:50 Kryminalni odc. 9 s. 3 - serial 

14:50 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

 - animowany 

16:40 Córka prezydenta - sensacyjny 

19:00 Walentynki - komedia 

21:40 Lawina - katastrofi czny 

23:45 Sherlock Holmes - kryminalny

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 11 - serial 
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 12 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 7 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 18 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 19 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 20 - serial 
09:25 Garfi eld odc. 49 - serial 
09:45 Dzwoneczek i zaginiony skarb 
 - animowany 
11:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 365 - serial  
12:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 366 - serial  
13:25 Policjantki i policjanci 
 odc. 367 - serial  
14:25 STOP Drogówka odc. 169 
 - magazyn policyjny 
15:30 Twoje, moje i nasze - komedia 
17:25 Powodzenia, Charlie: Szerokiej 
 drogi - przygodowy 
19:00 Galileo odc. 666 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 368 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 159 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 160 - serial  
00:00 Wirtualna rewolucja 
 - science fi ction

06:00 Skorpion odc. 19 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 49 s. 3 - magazyn 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 11 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 12 - serial 

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 45 s. 2 - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 46 s. 2 - serial 

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 47 s. 2 - serial 

12:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 48 s. 2 - serial 

13:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 49 s. 2 - serial 

14:30 Najśmieszniejsi odc. 2 - kabaret 

15:40 Robin Hood: faceci w rajtuzach 

 - komedia 

17:45 Gliniarz w przedszkolu - komedia 

20:00 Likwidator - sensacyjny 

22:00 Leon zawodowiec - dramat 

00:30 Odrzut - sensacyjny

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 3 - serial 

09:05 Śpiewa Anna German Koncert 

09:45 Test - krótkometrażowy 

10:15 Informacje kulturalne 

10:35 Dzika muzyka 

 odc. 11 - muzyczny 

11:15 Odyseja fi lmowa odc. 2 - serial 

12:25 Polowanie na muchy 

 - obyczajowy 

14:25 Czarny kot - horror 

15:40 Telenotatnik odc. 289 - felieton 

16:20 Czarny Orfeusz - dramat 

18:15 Dranie w kinie Magazyn 

18:50 United Kingdom of Pop 

 - dokumentalny 

20:00 Droga do zapomnienia 

 - biografi czny 

22:05 Glastonbury 2015: Florence+The 

 Machine - koncert 

23:45 Mały Quinquin odc. 3 - serial 

00:50 Mały Quinquin odc. 4 - serial 

01:55 Droga do zapomnienia 

 - biografi czny 

06:50 Był taki dzień odc. 497 - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dziedzictwo regionów 
 odc. 2 - krajoznawczy 
08:25 Duchy, zamki, upiory 
 odc. 9 - reportaż 
09:05 Żegnaj, Rockefeller 
 odc. 3 - młodzieżowy 
09:40 Żegnaj, Rockefeller 
 odc. 4 - młodzieżowy 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 158 - magazyn kulinarny 
10:40 Łowcy. W pętli sezonowych zmian 
 odc. 2, - dokumentalny 
11:45 Opowieść o Indiach 
 odc. 4, - dokumentalny 
12:55 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3, - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 147,  
14:35 Wielka gra odc. 66, 
15:40 Spór o historię 
 odc. 169 - historyczny  
16:20 Bitwa pod Łowczówkiem 
 1914 - dokumentalny 
16:50 Przystanek Niepodległość 
 - dokumentalny 
17:05 Listy z Reims - dokumentalny 
17:45 Ile jest życia odc. 7 - serial 
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 4 - serial 
19:55 Było, nie minęło - ekstra 
 odc. 2 - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 4 s. 2 - serial 
21:35 Marzec 1968 - dokumentalny 
22:15 Wcielenia zła odc. 7 - serial 
23:20 Towarzysz generał 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
 - młodzieżowy  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Nasz Max i jego przygoda 
 z Biblią odc. 3 - młodzieżowy 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Głos serca odc. 4 - serial  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 10 - magazyn ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - 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 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Dotyk przyjaźni - dramat 

05:40 Koło fortuny - rozrywka 
06:15 Na sygnale odc. 180 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1816 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1817 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 M jak miłość odc. 1356 - serial 
11:55 M jak miłość odc. 1357 - serial 
12:50 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 1 s. 4 - rozrywka 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Hity kabaretu odc. 22 - kabaret 
16:20 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial 
16:50 Słowo na niedzielę 
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 93 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 
19:35 Lajk! odc. 9 - magazyn 
20:05 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 2 s. 11, Quiz 
21:35 Ludzik, czyli One Man Show 
 - rozrywka 
22:10 Riviera odc. 1 - serial 
23:00 The Good Doctor odc. 13 - serial 
23:55 Klucz do wieczności - thriller 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

 odc. 11 - magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1057 - magazyn 

11:00 Na Wspólnej odc. 2639 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2640 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2641 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2642 - serial  

12:50 Ugotowani odc. 2 s. 13  

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

14:50 MasterChef Junior 

 odc. 1 s. 3 - rozrywka  

16:25 Efekt domina odc. 1 s. 5,   

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 17  

18:00 36,6 °C odc. 3 s. 3 

 - magazyn poradnikowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5245 - magazyn 

20:00 Hipnoza odc. 2 - rozrywka  

21:05 Kac Vegas III - komedia 

23:10 Strażnicy galaktyki 

 - science fi ction  

01:35 Ugotowani odc. 2 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 27, - dla dzieci 
08:15 Jeźdźcy smoków odc. 9 - serial 
08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 27 - serial 
09:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 28 - serial 
09:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 29 - serial 
09:55 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 4 - magazyn kulinarny  
10:05 Ewa gotuje odc. 324 
 - magazyn kulinarny 
10:30 Makaronowy zawrót głowy 
 odc. 5 - magazyn kulinarny 
10:45 Czarownica - komedia 
 romantyczna 
12:55 Top chef odc. 69  
14:30 Umów się ze mną. 
 Take me out odc. 1  
15:45 Kabaret na żywo odc. 31 
 - kabaret  
17:45 SuperPies odc. 2 - rozrywka 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 141 dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 17 - serial 
20:00 Smerfy - animowany 
22:20 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 79 - rozrywka 
00:20 Fight Exclusive Night 20 „Next 
 Level” w Warszawie MMA

08:55 Gotowe na wszystko 14:25 STOP Drogówka 09:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw

8:00 Duma i uprzedzenie 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

14:35 Koło fortuny 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Po śmierci ojca Alan przeżywa załamanie nerwowe. 
Żeby mu pomóc, koledzy postanawiają odwieźć go 
do ośrodka na odwyk. Niestety, w tym samym czasie 
pan Chow ucieka z tajskiego więzienia.

Szeryf Owens wiedzie spokojny żywot stróża 
prawa w mieścinie na granicy z Meksykiem. Jego 
spokojna egzystencja kończy się, gdy z rąk FBI 
zostaje odbity jeden z najniebezpieczniejszych 
mafi osów.

„Likwidator”
(2013r.) TV Puls 20:00

„Kac Vegas III”
(2013r.) TVN 21:05
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18:40 Jaka to melodia?

06:00 Klan odc. 3277  
06:25 Program wojskowy Magazyn 
06:50 Zimowe igrzyska 
 paraolimpijskie w Pjongczangu  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
09:10 Ziarno odc. 652 
 - dla młodzieży 
09:40 Weterynarze z sercem 
 odc. 33 - serial 
10:05 Nieznane serce odc. 2 - serial  
11:00 Leśniczówka odc. 3 - serial  
11:25 Leśniczówka odc. 4 - serial  
11:55 Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
 - magazyn 
13:05 Gala wręczenia nagród im. 
Jana Rodowicza „Anody” Relacja  
14:05 Puchar Świata w Oslo 
 - skoki narciarskie  
14:20 Puchar Świata w Oslo 
 - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:45 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Sport 
20:20 Blondynka odc. 77 - serial 
21:20 Bridget Jones - w pogoni 
 za rozumem - komedia 
23:15 W sercu oceanu odc. 2 - serial 
00:15 Przyjaciel do końca świata 
 - komedia

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 12 - serial 

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 13 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 8 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków 

 odc. 3 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show 

 odc. 19 - serial 

08:30 Pies na wagę diamentów 

 - komedia 

10:40 Galileo odc. 665  

11:40 Galileo odc. 666  

12:45 Uliczny wojownik - sensacyjny 

14:50 Szczęśliwy dzień 

 - komedia romantyczna  

17:00 Szklane piekło - akcji 

19:00 Galileo odc. 667 

20:00 Zabić Salazara - akcji 

22:05 Wyrok śmierci - dramat 

00:15 Saper - sensacyjny 

06:00 Skorpion odc. 20 s. 2 - serial 

06:50 Allo, Allo odc. 8 s. 6 - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 10 s. 7 - serial 

08:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 3 - serial 

08:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 4 - serial 

09:10 Najśmieszniejsi odc. 2 - kabaret 

10:10 Przygody Merlina 

 odc. 5 s. 2 - serial 

11:05 Strażnicy skarbu - przygodowy 

13:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm odc. 14 s. 2, - fantastyczny 

14:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Gliniarz w przedszkolu - komedia 

18:00 Teściowie - komedia 

20:00 Igrzyska śmierci - science fi ction 

22:55 Dredd 3D - science fi ction 

00:55 Uwikłana odc. 1 - serial 

08:00 Duma i uprzedzenie 

 odc. 4 - serial 

09:05 Sasha Waltz - Portret 

 - dokumentalny 

10:15 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 227, - publicystyczny 

10:45 Wniebowzięci - komedia 

11:45 Portret damy - dramat 

14:10 Chuligan literacki 

 - publicystyczny 

14:45 Nienasyceni odc. 33, 

 - publicystyczny 

15:20 Widma Spektakl muzyczny 

16:50 Rzecz Polska odc. 2,  

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 518 - magazyn kulturalny 

18:10 15. Krajowy Festiwal Piosenki 

 Polskiej Opole ‘77 Koncert 

19:20 Niedziela na Głównym 

 - koncert galowy Koncert 

20:20 Jeziorak - kryminalny 

22:05 Scena alternatywna - muzyczny 

22:40 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 227, - publicystyczny 

23:20 Czy mówię jak gej? 

 - dokumentalny 

00:45 Ella Fitzgerald Koncert

06:50 Był taki dzień odc. 498 - felieton 
06:55 Dziewczyny takie są Koncert 
07:30 Dzień dobry dziś - reportaż 
08:10 Cyryl i Metody. Apostołowie 
 Słowian odc. 2 - serial 
09:10 Skarb sekretarza odc. 8 - serial 
09:40 Skarb sekretarza odc. 9 - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 152 - magazyn kulinarny 
10:45 Dzikie Chiny odc. 2 - serial 
11:45 Rosja. Podróże z Jonathanem 
 Dimblebym odc. 2, 
 - dokumentalny  
13:00 Dzika Hiszpania odc. 1 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 130,  
14:35 Judeł gra na skrzypcach 
 - komedia 
16:10 Wielka gra odc. 67, 
17:05 Ex libris Magazyn 
17:45 Ile jest życia odc. 8 - serial 
18:45 Pearl Harbor odc. 1, 
 - dokumentalny 
19:35 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 3 - reportaż 
20:00 Iluminacja Film psychologiczny 
21:40 Wielki test o Piastach 
 odc. 52, Quiz 
23:15 Tutanchamon odc. 1 - serial  
00:05 Tutanchamon odc. 2 - serial  
00:55 Wcielenia zła odc. 7 - 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 
 Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
„Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Przyroda Ziemi Świętej 
 - dokumentalny 
11:35 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
14:35 Dzieje Apostolskie odc. 1 - serial 
15:25 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
 - dokumentalny 
15:40 Gospodarcze fi lary niepodległości 
 odc. 2 - dokumentalny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
 - program 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 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Moja katolicka rodzina 
 - serial animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Grunt to droga odc. 2  
21:55 Samson i Dalila odc. 17 - serial 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  

05:40 Koło fortuny - rozrywka 
06:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1818 - serial 
06:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1819 - serial 
07:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:35 W krainie żyraf - dokumentalny 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 79 - magazyn kulinarny 
12:20 Kocham Cię, Polsko! 
 odc. 2, Quiz 
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Bake off - Ale ciacho! 
 odc. 34 - rozrywka 
16:20 Bake off - Ale przepis 
 odc. 34 - magazyn kulinarny 
16:35 Na sygnale odc. 181 - serial 
17:10 Na dobre i na złe 
 odc. 698 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport-telegram 
18:35 Za marzenia odc. 2 - serial 
19:30 Rodzinka.pl odc. 227 - serial 
20:05 Big Music Quiz - rozrywka  
21:05 Klucz do wieczności - thriller 
23:10 Motyl. Still Alice - dramat 
01:00 Dzień kobiet - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1058 - magazyn 

11:00 Efekt domina odc. 2 s. 5,   

11:30 Co za tydzień 

 odc. 841 - magazyn 

12:00 Iron Majdan odc. 1 - rozrywka  

13:00 Diagnoza odc. 3 s. 2 - serial  

14:00 Druga szansa odc. 1 s. 5 - serial  

15:00 Hipnoza odc. 2 - rozrywka  

16:05 Kung Fu Panda - animowany 

18:00 Ugotowani odc. 3 s. 13  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5246 - magazyn 

20:00 MasterChef Junior 

 odc. 2 s. 3 - rozrywka  

21:35 Iron Man III odc. 3 s. 1, 

 - przygodowy 

00:10 Kac Vegas III - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:40 My3 odc. 28, 
 - dla dzieci i młodzieży 
08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 30 - serial 
08:40 Legenda o Smoku Gnatochrupie 
 - animowany 
08:55 I kto to mówi II - komedia 
10:45 Spider-Man II - sensacyjny  
13:25 Smerfy - animowany  
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 
 odc. 79 - rozrywka  
17:50 Nasz nowy dom odc. 108 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie 
 - publicystyczny 
20:00 W rytmie serca odc. 16 - serial 
21:05 Kabaret na żywo 
 odc. 32 - kabaret 
23:10 The Story of My Life. Historia 
 naszego życia odc. 1  
00:20 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 172 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy 

08:30 Przepis na życie 

 odc. 1 - serial  

09:30 Przepis na życie 

 odc. 2 - serial 

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 4 - serial 

11:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 4 - serial 

12:25 Kryminalni odc. 10 s. 3 

 - serial 

13:30 Kryminalni odc. 11 s. 3 

 - serial 

14:40 Butch Cassidy i Sundance 

 Kid Western 

16:55 Strażnicy marzeń - animowany 

19:00 Lucyfer odc. 2 - serial 

20:00 Władca pierścieni: 

 Powrót króla - fantastyczny 

00:15 Plaga - horror

12:25 Kryminalni 19:00 Galileo

06:50 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:10 Skarb sekretarza

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 13:25 Smerfy

Niedaleka przyszłość. W totalitarnym państwie Panem 
odbywają się krwawe igrzyska, których uczestnicy 
walczą o przetrwanie. Katniss Everdeen zgłasza się 
do udziału, by uratować siostrę.

Tony Stark, ekscentryczny geniusz, milioner 
i fi lantrop, wciela się w postać superbohatera  
Iron Mana. W najtrudniejszym momencie życia 
musi zmierzyć się z tajemniczym terrorystą 
Mandarynem.

„Iron Man III”
(2013r.) TVN 21:35

„Igrzyska śmieci”
(2012r.) TV Puls 20:00
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13:45 Elif

05:50 Elif odc. 200 - serial  
06:50 Komisariat odc. 21 - serial 
07:15 Komisariat odc. 22 - serial 
07:45 Alarm! odc. 10 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
09:35 Leśniczówka odc. 3 - serial  
10:05 Leśniczówka odc. 4 - serial  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 43 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 3 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 201 - serial 
14:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 174 - magazyn kulinarny  
15:15 Alarm! odc. 10 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:45 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 11 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3278 
18:25 Korona królów odc. 42 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 11 - magazyn 
20:35 Victoria Spektakl teatralny 
22:20 Najdłuższa wojna nowoczesnej 
 Europy odc. 2 - serial 
23:30 Rosyjska opozycja 
 - dokumentalny 
00:40 Bridget Jones - w pogoni za 
 rozumem - komedia romantyczna

05:15 Ukryta prawda odc. 173 - serial 

06:20 Szpital odc. 271 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 204 - serial 

08:15 Przepis na życie odc. 4 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 205 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 445 - serial 

14:55 Szpital odc. 272 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

20:00 Lawina - katastrofi czny 

22:05 Plaga - horror 

00:10 Wybrana odc. 7 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 12 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 5 
 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 53 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 54 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 6 s. 5 
 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 83 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 169 
 - magazyn policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 84 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 44 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 45 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 369 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 370 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 161 - serial  
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial 
22:00 Galileo odc. 666  
23:00 Galileo odc. 667  
00:15 Wściekłe rekiny - horror

06:00 To moje życie! odc. 244 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 11 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 29 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 30 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 49 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
20:00 Bullet - thriller 
21:35 Likwidator - sensacyjny 
23:50 Nikita - sensacyjny

08:00 Studio Kultura - rozmowy 
08:15 Nienasyceni odc. 33, 
 - publicystyczny 
08:45 Rzecz Polska odc. 2,  
09:15 Jutro będzie niebo - obyczajowy 
10:35 Kamienica - animowany 
11:00 Alternatywy 4 odc. 1 - serial 
12:15 Alternatywy 4 odc. 2 - serial 
13:15 Studio Kultura - rozmowy 
13:30 Cudze szczęście - dramat 
15:10 Pierwsza miłość - obyczajowy 
15:45 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 518 - magazyn kulturalny 
16:45 Wino truskawkowe 
 - komediodramat 
18:45 Ikony muzyki odc. 1 - serial 
19:40 Informacje kulturalne 
20:00 Nie jestem twoim murzynem 
 - dokumentalny 
21:40 Opowieści z chłodni 
 - krótkometrażowy 
22:15 Antyfonie odc. 6, - publicystyczny 
22:45 Którędy po sztukę odc. 39, 
 - publicystyczny 
22:50 Videofan odc. 83 
23:10 Dziennik fi lozofa odc. 90 
 - magazyn 
23:25 Biała noc - thriller 
01:10 Rzecz Polska odc. 2

06:50 Był taki dzień odc. 499 - felieton 
07:00 Żołnierze Wyklęci - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 35,  
08:40 Misja Gryf odc. 1, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:15 Przeprowadzki odc. 10 - serial  
10:20 Opowieść o Indiach odc. 4, 
 - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 28 - reportaż 
11:55 Iluminacja Film psychologiczny  
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 45 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 46 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 32 - serial 
15:15 Spór o historię odc. 7 
 - historyczny 
15:50 Dzika Hiszpania odc. 1 - serial  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Chłopi odc. 8 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 157 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 178 - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial 
21:35 Pogranicze w ogniu odc. 1 - serial 
22:50 Zdzisław Najder. Chciałem być 
 lotnikiem - dokumentalny 
23:55 Aktorka - biografi czny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska Magazyn 
rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 20 lat dla świata  
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Jasnogórskie Te Deum 
 Laudamus 966-2016 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
 - program muzyczny  
14:10 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Zew natury - reportaż  
16:55 Świadkowie - serial  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 64 - serial  
23:00 Świt nadziei - dokumentalny 
23:45 Mój brat papież - wywiad

05:30 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
07:00 Coś dla Ciebie 
 odc. 130, - publicystyczny 
07:20 Na sygnale odc. 10 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 39 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 92 - serial 
14:00 W krainie żyraf - dokumentalny 
14:55 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 67 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 40 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 11 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1820 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 28 - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1358 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Za marzenia odc. 3 - serial 
22:45 Zaginiona odc. 2 - serial 
23:45 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 281 s. 14 - serial 
00:40 O mnie się nie martw 
 odc. 93 s. 8 - serial 

05:40 Uwaga! odc. 5246 - magazyn  
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 2 s. 2 - magazyn 
 poradnikowy 
07:55 Akademia ogrodnika odc. 2 
 - magazyn poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2204 
 - magazyn 
10:55 Ukryta prawda odc. 870 - serial  
12:00 Szkoła odc. 522 - serial  
13:00 19+ odc. 223 - serial  
13:30 Szpital odc. 759 - serial  
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 10 
15:30 Szkoła odc. 523 - serial  
16:30 19+ odc. 224 - serial  
17:00 Ukryta prawda odc. 871 - serial  
18:00 Szpital odc. 760 - serial  
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! odc. 5247 - magazyn 
20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 8 
 - magazyn kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2643 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 129, 
21:30 Druga szansa odc. 2 s. 5 - serial  
22:30 Iron Majdan odc. 2 - rozrywka  
23:35 Iron Man III odc. 3 s. 1, 
 - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 637 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 366 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 367 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 142 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 725 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 116 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 762 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2649 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 808 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3590 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 191 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 181 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2650 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 504 - serial 
20:05 Most szpiegów - thriller  
23:15 12 rund II - sensacyjny 
01:35 Uprowadzona II - sensacyjny

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Alternatywy 4 18:45 Sensacje XX wieku

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

Narciarzom w kurorcie w Alpach zagraża lawina. 
Decyzja o natychmiastowej ewakuacji jest 
odwlekana, ponieważ wyjazd turystów oznaczałby 
utratę zysków.

Rok 1957, trwa zimna wojna. Rosjanie aresztują 
amerykańskiego pilota. CIA planuje doprowadzenie 
do wymiany więźniów. Amerykański prawnik 
Donovan ma wziąć udział w operacji w Berlinie 
Wschodnim.

„Most szpiegów”
(2015r.) Polsat 20:05

„Lawina”
(2008r.) TVN 7 20:00



Wtorek, 13 marca 2018

14:45 Korona królów

05:45 Elif odc. 201 - serial  
06:50 Komisariat odc. 23 - serial 
07:20 Komisariat odc. 24 - serial 
07:45 Alarm! odc. 11 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jaka to melodia? - muzyczny  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 24, 
10:10 Klan odc. 3278  
10:35 Jeden z dziesięciu 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 44 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 4 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 202 - serial 
14:45 Korona królów odc. 42 - serial  
15:15 Alarm! odc. 11 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:45 Wszystko dla pań odc. 12 - serial 
16:45 Puchar Świata w Lillehammer 
 - skoki narciarskie  
16:50 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata w Lillehammer 
 Skoki narciarskie  
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 12 - magazyn 
20:30 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny  
21:35 Pensjonat nad rozlewiskiem 
 odc. 3 - serial 
22:30 Serial fabularny - serial 
23:40 Uwięzione odc. 11 - serial 
00:40 Lekcje pana Kuki - obyczajowy 

05:10 Ukryta prawda odc. 174 - serial 

06:15 Szpital odc. 272 - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 205 - serial 

08:10 Przepis na życie odc. 5 - serial 

09:05 Kryminalni odc. 12 s. 3 - serial 

10:05 Mango - Telezakupy 

11:40 Ukryta prawda odc. 547 - serial 

12:40 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

13:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 446 - serial 

14:40 Szpital odc. 273 - serial 

15:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 4 - serial 

16:35 Przepis na życie odc. 6 - serial 

17:35 Agentka o stu twarzach 

 odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

20:00 Gra Endera - science fi ction 

22:20 Gliniarz z Beverly Hills II 

 - komedia 

00:30 American - horror Story: Asylum 

 odc. 2 s. 2 - serial

06:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 13 s. 3 - serial 

09:00 Detektyw Monk 

 odc. 6 s. 5 - serial 

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 55 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 56 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 14 s. 3 - serial 

12:00 Detektyw Monk 

 odc. 7 s. 5 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 85 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 79 

 - magazyn policyjny 

15:00 Detektywi w akcji odc. 86 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 46 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 47 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 370 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 371 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 162 - serial  

21:00 Antidotum - sensacyjny 

23:05 Worek kości - horror 

00:50 STOP Drogówka odc. 169 

 - magazyn policyjny

06:00 To moje życie! odc. 245 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 12 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 30 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 31 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 50 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
20:00 Dredd 3D - science fi ction 
22:00 Igrzyska śmierci - science fi ction 
00:55 Zoo odc. 11 - serial

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Wino truskawkowe 

 - komediodramat  

11:00 Alternatywy 4 odc. 3 - serial 

12:10 Alternatywy 4 odc. 4 - serial 

13:15 Studio Kultura - rozmowy  

13:35 Warszawa - obyczajowy 

15:35 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:20 Rzecz Polska odc. 2,  

16:40 Straszny sen Dzidziusia 

 Górkiewicza - komedia 

18:40 Neon - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Cztery pory roku 

 - spektakl teatralny 

21:15 Dezerterzy odc. 71, 

 - publicystyczny 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 91 

 - magazyn 

21:55 Tylko kochankowie przeżyją 

 - horror 

00:10 Na koniec świata - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 500 - felieton 
07:00 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 36,  
08:35 Misja Gryf odc. 13, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:10 Pogranicze w ogniu odc. 1 - serial  
10:25 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3, - dokumentalny  
11:20 Goniec historyczny IPN 
 - publicystyczny 
11:55 Dzikie Chiny odc. 2 - serial  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 157 - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 178 - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 20 - serial 
15:20 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial  
16:25 Koło historii odc. 11 - historyczny 
17:20 Biało-czerwoni - historie 
 niezwykłe odc. 4 - reportaż 
17:40 Chłopi odc. 9 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 158 - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 159 - historyczny 
19:55 Nowe Ateny - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Pogranicze w ogniu odc. 2 - serial 
22:35 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
23:45 Franciszek - biografi czny 
01:40 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 36,

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia - 
publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Fatima - znak nadziei - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury - reportaż  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 64 - serial  
14:45 Święty nie rodzi się po śmierci 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Dobra wiara, dobre tricki 
 - reportaż 
17:10 Prosto o gospodarce - 
ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone - 
publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Sabina K. - obyczajowy

05:30 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1358 - serial 
07:00 Program ekumeniczny 
07:25 Na sygnale odc. 11 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 40 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 93 - serial 
14:00 Cała prawda o kaloriach 
 odc. 110, - dokumentalny 
14:55 M jak miłość odc. 1358 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 68 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5049, 
18:40 Rodzinka.pl odc. 41 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 12 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1821 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 3 - serial 
20:45 M jak miłość odc. 1359 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 Magazyn - publicystyczny  
22:50 Imperium marzeń - dokumentalny 
00:15 Ludzik, czyli One Man Show 
 - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 8 - 

magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2205 

 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 871 - serial  

12:00 Szkoła odc. 523 - serial  

13:00 19+ odc. 224 - serial  

13:30 Szpital odc. 760 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 524 - serial  

16:30 19+ odc. 225 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 872 - serial  

18:00 Szpital odc. 761 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5248 - magazyn 

20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 8 

 - magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2644 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 130, 

21:30 Diagnoza odc. 4 s. 2 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1122 - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 638 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 368 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 369 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 143 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 726 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 117 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 763 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2650 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 809 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3591 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 192 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 182 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2651 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 505 - serial 
20:05 Uprowadzona II - sensacyjny  
22:00 Zabójca - sensacyjny 
00:30 Bad Ass: Twardziele 2 
 - sensacyjny

12:40 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

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

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

Emerytowany agent CIA Bryan Mills organizuje dla 
rodziny wakacje w Stambule. On i jego była żona 
Lenore zostają porwani. Tylko córce, Kim, udaje się 
uciec.

Detektyw Axel Foley jedzie do Beverly Hills, 
by odwiedzić rannego przyjaciela. Spotkawszy 
dawnych znajomych, Taggarta i Roswooda, 
decyduje się wspomóc ich w śledztwie.

„Gliniarz z Beverly Hills II”
(1987r.) TVN 7 22:20

„Uprowadzona II”
(2012r.) Polsat 20:05



Środa, 14 marca 2018

17:55 Klan

05:50 Elif odc. 202 - serial  
06:50 Komisariat odc. 25 - serial 
07:15 Komisariat odc. 26 - serial 
07:45 Alarm! odc. 12 - magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
09:15 Blondynka odc. 77 - serial  
10:10 Doktor Quinn odc. 48 s. 4 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 4 s. 4 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Cudowny świat przyrody 
 odc. 5 - serial 
13:25 Zimowe igrzyska paraolimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Elif odc. 203 - serial 
14:45 Korona królów odc. 42 - serial  
15:15 Alarm! odc. 12 - magazyn  
15:30 Wiadomości 
15:40 Pogoda 
15:50 Wszystko dla pań odc. 13 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3279 
18:25 Korona królów odc. 43 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Sport 
20:15 Alarm! odc. 13 - magazyn 
20:30 FC Barcelona - Chelsea FC 
 - piłka nożna  
20:40 FC Barcelona - Chelsea FC 
 - piłka nożna  
23:05 Liga Mistrzów UEFA Piłka nożna  
00:20 Nadzy wśród wilków Dramat 
wojenny

06:00 Szpital odc. 273 - serial 

06:55 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

07:55 Przepis na życie odc. 6 - serial 

08:50 Agentka o stu twarzach 

 odc. 1 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 548 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 207 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 447 - serial 

14:55 Szpital odc. 274 s. 38 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 7 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 549 - serial 

20:00 Terminal - komedia romantyczna 

22:50 Magazyn UEFA Champions 

 League odc. 4 

 - magazyn piłkarski 

00:00 Senna - dokumentalny

06:00 Detektywi w akcji 
 odc. 15 - serial 
07:05 Jeźdźcy smoków 
 odc. 3 - serial 
07:35 Jeźdźcy smoków 
 odc. 6 - serial 
08:00 Drużyna A odc. 14 s. 3 - serial  
09:00 Detektyw Monk odc. 7 s. 5 - serial  
10:00 Sekrety sąsiadów odc. 57 - serial 
10:30 Sekrety sąsiadów odc. 58 - serial 
11:00 Drużyna A odc. 15 s. 3 - serial 
12:00 Detektyw Monk odc. 8 s. 5 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 87 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 80 - magazyn policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 88 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem odc. 48 
17:00 Nie igraj z aniołem odc. 49 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 371 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 372 - serial  
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 163 - serial  
21:05 Zabić Salazara - akcji  
23:10 Worek kości - horror 
01:00 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 
 odc. 4 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 246 s. 3 
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 13 - serial 
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 1 s. 2 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 s. 2 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial  
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial 
13:50 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial 
14:45 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 s. 2 - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 31 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 32 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 51 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 52 s. 2 - serial 
20:00 Piekielna głębia - sensacyjny 
22:05 Replikant - sensacyjny 
00:10 Skrzydlate świnie - obyczajowy 

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Dzika muzyka odc. 11 

 - muzyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Straszny sen Dzidziusia 

 Górkiewicza - komedia  

11:00 Alternatywy 4 odc. 5 - serial 

12:10 Alternatywy 4 odc. 6 - serial 

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Skarga Film psychologiczny 

15:10 Dranie w kinie Magazyn 

15:45 Mała Apokalipsa - dramat 

17:45 Beuys. Sztuka to rewolucja 

 - dokumentalny 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Człowiek z Hawru 

 - komediodramat 

21:45 Pegaz odc. 64 

 - magazyn kulturalny 

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 92 

 - magazyn 

23:00 Jedna scena odc. 53 

 - magazyn kulturalny 

23:20 Duże zwierzę - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 501 - felieton 
07:00 Koło historii odc. 11 - historyczny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 37,  
08:35 Misja Gryf odc. 3, Przyroda 
 i podróże. Dokumentacja 
09:05 Pogranicze w ogniu odc. 2 - serial  
10:15 Zdzisław Najder. Chciałem być 
 lotnikiem - dokumentalny  
11:15 Spór o historię odc. 116 
 - historyczny 
11:50 Wszystkie kolory świata odc. 5 
 - serial  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 158 
 - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 159 
 - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 21 - serial 
15:25 Kulisy II wojny światowej odc. 2 
 - serial  
16:20 Józef Bem odc. 1, - dokumentalny 
16:50 Józef Bem odc. 2, - dokumentalny 
17:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 6 - serial 
17:50 Chłopi odc. 10 - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 160 
 - historyczny 
19:25 Sensacje XX wieku odc. 132 
 - historyczny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Powrót skrzypiec - dokumentalny 
21:50 Pogranicze w ogniu odc. 3 - serial 
23:00 Lekcja historii odc. 2 
 - dokumentalny 
23:30 Łyżeczka życia - dokumentalny 
00:00 Lawa - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - program edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Opowieść wiecznie żywa 
 - serial animowany 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 45 - serial 
11:15 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy  
14:10 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
15:40 Chingola - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Odwaga wiary - dokumentalny 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Odwagi, ja jestem - reportaż 
23:50 Lusaka Bauleni - reportaż

05:25 Koło fortuny - rozrywka 
06:05 M jak miłość odc. 1359 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:25 Na sygnale odc. 12 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie - magazyn  
11:00 Panorama 
11:25 Rodzinka.pl odc. 41 - serial 
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
12:30 Koło fortuny - rozrywka 
13:05 Tylko z tobą odc. 94 - serial 
14:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 2 - serial 
14:55 M jak miłość odc. 1359 - serial 
15:55 Familiada 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 69 - serial 
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram odc. 5050, 
18:35 Rodzinka.pl odc. 42 - serial 
19:05 Na sygnale odc. 13 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1822 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1823 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 699 - serial 
21:45 Na sygnale odc. 182 - serial 
22:25 Moja super eksdziewczyna 
 - science fi ction 
00:05 Rodzinka.pl odc. 227 - serial 
00:35 Kara poza wyrokiem 
 - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 8 - 

magazyn kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2206 - magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 872 - serial  

12:00 Szkoła odc. 524 - serial  

13:00 19+ odc. 225 - serial  

13:30 Szpital odc. 761 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 10 

15:30 Szkoła odc. 525 - serial  

16:30 19+ odc. 226 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 873 - serial  

18:00 Szpital odc. 762 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5249 - magazyn 

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 8 

 - magazyn kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2645 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 131, 

21:30 Agent - gwiazdy odc. 4 s. 3  

22:30 Mr Brooks - thriller 

01:00 Kiler-ów 2-óch 

 - komedia kryminalna

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 639 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 370 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 371 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 144 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 727 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 118 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 764 - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2651 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 810 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3592 - magazyn 
16:30 Na ratunek 112 odc. 193 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 183 - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2652 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 170 - serial 
20:05 Umów się ze mną. Take me out 
 odc. 2 
21:30 Top chef odc. 70 
23:00 Klik: i robisz, co chcesz 
 - komedia 
01:30 Dwudziesto-pięcio-bój - komedia

06:55 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Alternatywy 4 13:35 Sensacje XX wieku

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

W poszukiwaniu lekarstwa na chorobę Alzheimera 
naukowcy przeprowadzają doświadczenia na tkance 
mózgowej rekinów. Na skutek mutacji genetycznych 
zwierzęta stają się wyjątkowo agresywne.

Życie architekta Michaela Newmana koncentruje 
się przede wszystkim na pracy. Cierpi na tym jego 
rodzina, ale Michael wierzy, że szef doceni w końcu 
jego poświęcenie i zaproponuje mu spółkę.

„Klik: i robisz, co chcesz”
(2006r.) Polsat 23:00

„Piekielna głębia”
(1999r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pstrąg pieczony z ziołami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
1 pstrąg 
50 ml oliwy z oliwek
1 cytryna 
1 ząbek czosnku 
pietruszka i koper
sól
pieprz 

Sposób wykonania:

Pstrąga oczyść i pozostaw w całości, razem 
z głową. Natrzyj rybę w środku i na zewnątrz 
solą oraz pieprzem. Włóż do środka plastry cy-
tryny, po gałązce pietruszki i kopru i rozgnie-
ciony ząbek czosnku. Pstrąga wstaw na godzi-
nę do lodówki. Następnie ułóż go w naczyniu 
nasmarowanym oliwą i wyłożonym plastrami 
cytryny oraz gałązkami ziół. Wstaw do piekar-
nika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez 
20-25 minut. Rybę serwuj z ryżem z kurkumą 
i warzywami. 

Smacznego!
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Po wsparcie do centrum
zdrowie  Masz problem, czymś się zamartwiasz, nie radzisz sobie z codziennością? A może cierpisz po 
utracie kogoś bliskiego? Może to oznaczać, że masz kryzys psychiczny. W takim stanie nie powinniśmy zo-
stawać sami. Warto zadzwonić lub napisać do Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, w któ-
rym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i udzielenia pomocy

Sytuacje życiowe czasami nas 
przerastają i nie widzimy wyjścia 
z nich ani nie mamy nadziei na po-
prawę. Zaczynamy widzieć świat 
w czarnych barwach, a końcówka 
zimy wcale nie poprawia nam na-
stroju. Możemy mieć kryzys psy-
chiczny.

dziwny stan
Kryzys psychiczny (potocznie 

nazywany kryzysem emocjonal-
nym lub załamaniem nerwowym) 
to ekstremalna reakcja człowieka 
na wydarzenie trudne, krytyczne 
w jego życiu. Zaburza normalne, 
codzienne funkcjonowanie, po-
wodując poczucie przekroczenia 
możliwości poradzenia sobie z za-
istniałą sytuacją. 

– Wewnętrzna równowaga 
emocjonalna zostaje poważnie 
zakłócona, a dotychczasowe me-
tody radzenia sobie w sytuacjach 
zaskakujących lub nietypowych 
nie przynoszą rezultatów, tym sa-
mym powodują kolejne zaburze-
nia równowagi i poczucie utraty 
panowania nad sytuacją – mówi 
Izabela Jezierska-Świergiel, czło-
nek Zarządu Fundacji Itaka ds. PR 
i Fundraisingu. – Nieprzepraco-
wany kryzys może stać się zaląż-
kiem poważnych problemów psy-
chicznych. Może się także utrwalić 
i przerodzić w formę przewlekłą, 
czyli depresję. Niezdiagnozowana 

i nieleczo-
na depresja 
może do-
prowadz ić  
w skrajnych 
sy tuacjach 
do samobój-
stwa.

Specja-
liści opisują 
kryzys jako 
„odczuwa-
nie lub do-
świadczanie 
wydarzenia 
bądź sytuacji 
jako trud-
ności nie 

do zniesienia, wy- c zerpującej  
zasoby wytrzymałości i narusza-
jącej mechanizmy radzenia sobie 
z trudnościami” (James i Gilliand, 
2006). W innych definicjach czy-
tamy: „Kryzys jest stanem dezor-
ganizacji, w którym człowiek staje 
w obliczu zniweczenia ważnych 
celów życiowych lub głębokiego 
zaburzenia swego cyklu życiowego 
i metod radzenia sobie z czynni-
kami stresującymi. Termin kryzys 
odnosi się zazwyczaj do poczucia 
lęku, szoku i trudności przeżywa-
nych w związku z zaburzeniem, 
a nie do samego zaburzenia” 
(Brammer, 1985).

Zazwyczaj człowiek nie jest 
w stanie przygotować się na kry-
zys, najczęściej wywołują go sy-
tuacje nagłe i niespodziewane. 
Ich specyfiką jest to, że zawodzą 
w nich wszelkie dotychczas zna-
ne i sprawdzone sposoby walki 
z przeciwnościami. Doświadczenie 
kryzysu jest powszechne. 

rodzaje kryzysu
Istnieją różne rodzaje kryzysu 

psychicznego. Kryzysy rozwojo-
we – zachodzące w trakcie całego 
życia i rozwoju człowieka (dzie-
ciństwo, dojrzewanie, dorosłość, 
starość) i powodujące gwałtow-
ne zmiany albo życiowe zwroty. 
Kryzysy sytuacyjne – związane 
z nieoczekiwanymi wydarzeniami, 

których nie można kontrolować 
ani przewidywać, a powodują za-
zwyczaj utratę czegoś lub kogoś 
ważnego (udział w wypadku, utra-
ta/zmiana pracy, choroba własna 
lub bliskiej osoby, śmierć bliskiej 
osoby, zaginięcie bliskiej osoby, 
nagła zmiana statusu material-
nego; mogą także być wywołane 
przez sytuacje o wydźwięku pozy-
tywnym: małżeństwo, narodziny 
dziecka, ukończenie studiów. Kry-
zysy egzystencjalne – lęki i kon-
flikty dotyczące własnego życia, 
jego celowości, ważności (kryzys 
wieku średniego, bilanse życiowe). 
Mamy też kryzysy tzw. środowi-
skowe – spowodowane wydarze-
niami z obszaru katastrof i klęsk 
(naturalne: powódź, pożar, hura-
gan, trzęsienie ziemi; spowodo-
wane czynnikiem ludzkim: wojna, 
emigracja, zapaść gospodarcza) 

– Człowiek znajdujący się 
w stanie kryzysu psychicznego 
może doświadczać i odczuwać wie-
lu nieprzyjemnych i dokuczliwych 
objawów, zarówno na poziomie fi-
zjologicznym, jak i emocjonalnym 
– mówi Izabela Jezierska-Świer-
giel. – Mogą pojawić się: nieokre-
ślony niepokój, lęk, rozdrażnienie, 
złość, przejmujący smutek, wzmo-
żona płaczliwość czy strach od-
nośnie swojego funkcjonowania, 
przyszłości itp. Podczas kryzysu 
psychicznego często czujemy po-
czucie pustki lub straty. Do tego 
dochodzi poczucie winy, wstyd, 
poczucie krzywdy, poczucie nie-
mocy, bezsilność i bezradność. 
Przy tym wszystkim pojawia się 
poczucie braku własnej wartości, 
zobojętnienie, brak motywacji do 
działania, przygnębienie, zmęcze-
nie lub poczucie braku energii. 
Objawem kryzysu jest też zmniej-
szona zdolność myślenia lub kon-
centracji, niechęć do dotychczaso-
wych sposobów spędzania czasu 
czy chęć wycofania się z dotych-
czasowych aktywności życiowych 
czy zawodowych. Człowiek do-
tknięty kryzysem psychicznym 

w ramach centrum wsparcia Fundacja itaka prowadzi: teleFoniczne centrum 
wsparcia 800 70 2222 – to bezpłatna linia, która działa 24 godziny przez 7 dni 

w tygodniu; e-mail porady@liniawsparcia.pl oraz czat.
Na stronie internetowej liniawsparcia.pl zamieszczony jest grafik dyżurów specjalistów, czyli psychologów, pracowników 
socjalnych czy prawników. Dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która po-
maga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje.
– Warto korzystać z naszej pomocy – zachęca Izabela Jezierska-Świergiel. – Jest ona bezpłatna i całodobowa. Można 
zadzwonić nawet w środku nocy, gdy ktoś czuje taką potrzebę, gdy ktoś ma krytyczny moment. Mogą się do nas odzywać 
osoby starsze, które nierzadko są samotne, a także młodzież, która ma problemy, a boi się o tym powiedzieć dorosłym. 
Gdy osoba dyżurująca uzna, że potrzebna jest pomoc psychologiczna, to skieruje dzwoniącego do odpowiedniej placówki. 
Często jest jednak tak, że wystarczy sama rozmowa z dyżurującymi czy porada naszego prawnika. Wiadomo, że najbar-
dziej pomaga rozmowa, a jeśli możemy to zrobić nie wstydząc się rodziny czy znajomych, z osobą z zewnątrz, która jest 
obiektywna, to ona nakieruje, poradzi. Z doświadczenia wiem, że czasem po takich rozmowach dzwoniący, kiedy już odło-
ży słuchawkę, dochodzi do wniosku, że jego problem wcale nie jest taki ogromny, że jest wyjście z sytuacji i to jest bardzo 
ważne. Czasami wystarczy wysłuchać człowieka, który jest w kryzysie, by mógł z siebie „wyrzucić” emocje, uspokoił się 
i inaczej ocenił swoją sytuację. Dlatego zachęcam do kontaktu z centrum.

ma problemy ze snem. Ma trud-
ności w zasypianiu lub ucieka 
w sen. Mogą pojawiać się u niego 
bóle całego ciała lub poszczegól-
nych jego partii: brzucha, głowy, 
kręgosłupa, problemy trawienne. 
Osoba taka jest pobudzona lub 
przeciwnie – apatyczna. Do tego 
dochodzą natrętne wspomnienia 
wydarzenia krytycznego w formie 
żywych obrazów, brak sensu i ce-
lowości istnienia i w końcu nawet 
zachowania autodestrukcyjne, 
myśli rezygnacyjne i samobójcze.

sam na sam 
to złe rozwiązanie 
Niezwykle ważne jest, by oso-

ba przeżywająca kryzys nie zosta-
ła w tej sytuacji sama i nie była 
pozbawiona wsparcia najbliższych, 
życzliwych jej osób. Niekiedy może 
wystarczyć wsparcie najbliższych, 
pod warunkiem, że są oni w stanie 
objąć osobę doświadczającą kry-
zysu szczególną ochroną i opieką. 
Gdy jednak nie możemy liczyć na 
wsparcie rodziny, nie musimy, 

a nawet nie powinniśmy zostawać 
z problemem sami, bo to może 
pogłębiać depresyjny stan lub do-
prowadzić do nieszczęścia. Może-
my skontaktować się z psycholo-
giem przez telefon lub internet. 
Wszystko dzięki Fundacji Itaka, 
która uruchomiła – realizowany 
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 
i finansowany ze środków Naro-
dowego Programu Zdrowia – pro-
gram Centrum Wsparcia dla osób 
znajdujących się w stanie kryzysu 
psychicznego. Centrum oferu-
je całodobową pomoc i wsparcie 
telefoniczne, a także możliwość 
kontaktu przez mail i czat. Dy-
żurni eksperci, tj. psychologowie, 
lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz 
pracownicy socjalni, udzielają in-
formacji o możliwościach uzyska-
nia profesjonalnej, bezpośredniej 
pomocy specjalistów w pobliżu 
miejsca zamieszkania osoby zgła-
szającej się po pomoc.

(nał)
fot. pixabay 
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Naturalna 
medycyna indyjska

ZDROWIE  Ajurweda to wiedza, która pozwala utrzymać 
zdrowie, a chorych wyleczyć. Wywodzi się z Indii, ale cieszy 
się też dużym powodzeniem w krajach europejskich.

Ajurweda tłumaczy, na czym 
polega związek między ciałem, 
umysłem, duszą i zmysłami. Dla-
czego o niej wspominamy w cy-
klu poświęconym jodze? Bo nie 
można oddzielić jogi od ajurwedy. 
Te dwa systemy są ze sobą sprzę-
żone.

Naturalna medycyna indyjska 
uczy, jak żyć w harmonii z naturą 
i jej cyklami. Brak tej harmonii 
powoduje różne choroby. Ajur-
weda, podobnie jak współczesna 
medycyna, ma różne gałęzie, np. 
choroby wewnętrzne, choroby 
nosa, chirurgia ogólna itp. 

Według tej nauki, w człowie-
ku występują energie biologiczne 
zwane doszami. Jest vata, pitta 
oraz kapha. Każda z nich odpo-
wiada za inny element w ciele 
człowieka. I tak vata jest odpowie-
dzialna za cały ruch w ciele czło-
wieka, czyli za oddychanie, krąże-
nie i myślenie. Pitta odpowiada za 
metabolizm, trawienie pokarmu, 
głód i pragnienie. Kapha jest od-
powiedzialna za strukturę kost-
ną. Zachwianie równowagi pro-
wadzi do chorób i pojawienia się 
dolegliwości. Aby organizm był 
zdrowy, dosze muszą być w rów-
nowadze i właśnie ajurweda uczy 
i pokazuje jak ją zachować.

W myśl ajurwedy, w ciele 
człowieka - oprócz wyżej wspo-
mnianych dosz - można jeszcze 
wyróżnić tzw. guny, czyli typy 
mentalne, które odpowiadają za 
stan naszego umysłu. Są trzy: sa-
twa, radżas i tamas.  Właśnie po-
łączenie tych wszystkich czynni-
ków pokazuje jak skomplikowany 
jest organizm człowieka i jak wiele 
wiedzy trzeba posiadać, by zapa-
nować nad nim. Znaczenie ma np. 
pora dnia, pora roku, pożywienie, 
styl życia itp. Trzeba to wszystko 
zgrać ze sobą, by być zdrowym. 
Zainteresowanych tematem od-
syłam do literatury bądź licznych 
źródeł w Internecie.

W dzisiejszym odcinku przed-
stawimy dwie kolejne asany, któ-
re dbają o nasz kręgosłup.

Pozycja nr 1:
 Trójkąt (Trikonasana)
Stajemy w rozkroku, stopy 

ustawione równolegle do siebie 
w odległości około 1 metra. Nogi 
wyprostowane. Unosimy ręce do 
wysokości barku. Następnie skrę-
camy stopy w prawo, przednia sto-
pa o 90 stopni, tylna o 45 stopni. 
Wyciągamy się mocno w prawo. 
Kładziemy prawą rękę na kolanie, 
podudziu lub kostce. Lewa ręka 
idzie natomiast do góry. Docelo-

wo staramy się spojrzeć na naszą 
lewą dłoń. Wytrzymujemy w tej 
pozycji kilka oddechów i stopnio-
wo wracamy do pierwotnej pozy-
cji. Odwracamy się i powtarzamy 
na drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia i uela-
stycznia cały kręgosłup, rozszerza 
klatkę piersiową, zwiększa pojem-
ność i wydajność płuc. Poprawia 
także pracę narządów wewnętrz-
nych, zwłaszcza podbrzusza.

Pozycja nr 2: 
Intensywne rozciąganie
w skłonie do przodu 
(Uttanasana)
Stajemy w pozycji góry. Opie-

ramy dłonie na biodrach i pochy-
lamy się do przodu starając się 
utrzymać proste nogi. Opiera-
my dłonie na macie lub klocku. 
Z wdechem wydłużamy przód tu-
łowia, a z wydechem przyciągamy 
go do nóg. W tym ćwiczeniu waż-
ne jest utrzymanie prostych nóg 
i rozciąganie boków ciała oraz 
kręgosłupa. 

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
uelastycznia cały kręgosłup. To-
nizuje pracę jamy brzusznej 
i wzmaga wydzielanie soków tra-
wiennych.

(Maw), fot. archiwum 
K. P. Sulikowskich.

Trójkąt w wersji klasycznej Łatwiejsza wersja pozycji nr 1

Intensywne rozciąganie uelastycznia cały kręgosłup Przy rozciąganiu mogą być pomocne klocki

Programy 
profilaktyczne 2018
Trwają przygotowania do uruchomienia tego-
rocznych marszałkowskich programów profi-
laktyki zdrowotnej. Niektóre samorządy z tere-
nu ukazywania się naszych tygodników wezmą 
udział w dwóch z nich. Pozostałe dwa nie będą 
realizowane.

Zdrowie

– Kontynuujemy realizację 
sprawdzonych i potrzebnych 
programów zdrowotnych oraz 
inicjujemy kolejne. W tym roku 
zaplanowaliśmy wykonanie bli-
sko 4 tysięcy szczepień dzieci 
i seniorów przeciw pneumoko-
kom, przebadamy też 2,5 tysiąca 
osób pod kątem zakażeń WZW 
typu B i C, a kolejne 1,7 tysiąca 
pacjentów skorzysta z progra-
mu badań przesiewowych w kie-
runku tętniaka aorty brzusznej. 
Bezpłatnymi badaniami ko-
lonoskopowymi obejmujemy 
blisko 25 tysięcy osób – tłuma-
czy marszałek Piotr Całbecki. 
Marszałkowskie programy profi-
laktyki zdrowotnej w 2018 roku: 
* Program profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych wśród 
dzieci w oparciu o szczepie-
nia przeciwko pneumokokom. 
Bezpłatnymi szczepieniami zo-
staną objęte dzieci między 24. 
a 36. miesiącem. W 2018 roku 
udział w przedsięwzięciu za-
deklarowało 35 samorządów 
terytorialnych, które pokryją 
połowę kosztów przeprowadze-
nia szczepień – z naszego te-
renu to gmina Płużnica, miasto 
Rypin, gmina Wąpielsk, gmina 
Zbójno. Zaplanowano wykona-
nie 2670 szczepień. Samorząd 
województwa na realizację pro-
gramu zaplanował 430 tys. zł. 
* Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród osób 
dorosłych w oparciu o szczepie-
nia przeciwko pneumokokom. 
Z bezpłatnych szczepień skorzy-
sta 1 126 osób w wieku powyżej 
65 lat, które nie były szczepione 
przeciwko pneumokokom i na-
leżą do grupy ryzyka (leczą się 
z powodu przewlekłego nieżytu 
oskrzeli i dychawicy oskrzelo-
wej). Udział w programie za-
deklarowało 18 samorządów 
terytorialnych, które pokryją 
połowę kosztów przeprowa-
dzenia szczepień – z naszego 
terenu to powiat golubsko-do-
brzyński i miasto Wąbrzeźno. 
Środki województwa zapla-
nowane na realizację progra-
mu wyniosły blisko 200 tys. zł. 
* Program wykrywania zakażeń 
WZW B i C w województwie ku-
jawsko-pomorskim. W ramach 
programu prowadzone będą ba-
dania diagnostyczne krwi ukie-

runkowane na wykrywanie przy-
padków zakażenia wirusem typu 
B i C. Udział w programie zade-
klarowały 23 samorządy (żaden 
z powiatów: golubsko-dobrzyń-
skiego, rypińskiego, wąbrze-
skiego i lipnowskiego). Zadanie 
samorządów terytorialnych to 
prowadzenie kampanii medialnej 
i nabór uczestników programu, 
a także pokrycie połowy kosz-
tów badań. W tym roku planuje 
się przebadać 2 586 osób. Samo-
rząd województwa na realizację 
programu zaplanował 110 tys. zł.  
* Program badań przesiewo-
wych w kierunku tętniaka aorty 
brzusznej. Programem zostaną 
objęci mężczyźni pomiędzy 65. 
a 74. rokiem życia, palący papie-
rosy. Badanie przesiewowe USG 
jest bezinwazyjne i nie wiąże 
się z żadnymi powikłaniami dla 
zdrowia pacjenta. Program za-
kłada przebadanie 1 766 osób. 
Udział w programie zadeklaro-
wało 18 samorządów terytorial-
nych (żaden z powiatów: golub-
sko-dobrzyńskiego, rypińskiego, 
wąbrzeskiego i lipnowskiego). 
Ich zadaniem będzie prowa-
dzenie kampanii informacyjnej 
i naboru uczestników progra-
mu, a także pokrycie połowy 
kosztów badań. Środki woje-
wództwa zaplanowane na re-
alizację programu to 35 tys. zł.  
Ruszyły postępowania konkur-
sowe, które wyłonią koordy-
natorów programów oraz re-
alizatorów badań i szczepień. 
Programy na dobre wystartują 
jeszcze w pierwszej połowie roku. 
Trwa już realizacja finanso-
wanego z RPO wojewódzkiego 
programu profilaktyki i wcze-
snego wykrywania nowotworów 
jelita grubego, z bezpłatnymi 
badaniami kolonoskopowymi, 
którymi objętych zostanie bli-
sko 25 tys. osób. Badania reali-
zuje 14 wybranych w konkur-
sie o dofinansowanie placówek 
medycznych w całym regionie. 
Skorzystać mogą osoby z grup 
podwyższonego ryzyka zacho-
rowania na raka jelita grube-
go – w wieku 50-65 lat, a także 
młodsze, w których rodzinach 
stwierdzono wcześniej tego ro-
dzaju schorzenia. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 56 652 18 73.
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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)

Przy byle okazji będziesz szukał okazji do podjęcia 
nowych zajęć czy udziału w kontrowersyjnych dys-
kusjach. Potrzeba ci wyzwań intelektualnych, bę-
dziesz teraz w świetnej formie. Zabłyśniesz na niwie 
towarzyskiej, a znajomi będą pod wrażeniem twojej 
inteligencji. Ostrożnie w sprawach finansowych, 
ktoś będzie cię namawiał do udziału w ryzykownym 
biznesie.

Będziesz wesoły i towarzyski, możesz liczyć na za-
proszenia od znajomych. Dobry humor przyda się też 
w pracy, gdzie lepiej zdystansować do wygórowanych 
ambicji współpracowników. Rób swoje i poczekaj. 
Zadbaj za to o relacje w domu, może wspólny weeken-
dowy wypad dobrze wam zrobi? Zabierzcie planszówki 
i spędźcie czas razem.

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

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przy-
jemnie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze po-
jawią się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się 
je wykorzystać. W sferze zawodowej również spo-
kój. Twoja pozycja się poprawia, zyskałaś szacunek 
szefa i współpracowników.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu. Jeśli za-
mierzasz wybrać się na terapię, skorzystać z usług 
coacha, nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że 
będziesz czuła się lepiej sama ze sobą – teraz jest na 
to czas. Chodź na spacery, zapisz się na zumbę lub 
jogę, przewietrz szafę.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. W sprawach 
zawodowych postaraj się udowodnić, że jesteś kom-
petentny, a zyskasz ofertę współpracy albo dosta-
niesz awans.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła 
pora, by pomyśleć tylko o sobie. Miałeś ostatnio 
bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie 
i teraz czujesz się zmęczony. W pracy dotrą do cie-
bie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj 
się wciągnąć w intrygi.

W najbliższych dniach sporo będzie się działo i to 
do tego stopnia, że może zakręcić się w głowie od 
nadmiaru wydarzeń i spotkań. Nie odpuszczaj, a je-
śli nosisz się z jakimś ambitnym pomysłem, pora 
go zrealizować. Planety ci sprzyjają. Weekend też 
zechcesz spędzić aktywnie, namówisz partnera na 
sportowe zmagania lub udział w dużej imprezie.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi. Samotne Byki dadzą 
się namówić na randkę komuś, z kim dzielą pokój 
w pracy.

Ktoś surowy podda ocenie twoje ostatnie ambitne 
poczynania w pracy. Będzie chciał znaleźć jakiś 
punkt zaczepienia do krytyki, ale ty odważnie broń 
swoich racji. W ten sposób zasłużysz na szacunek. 
Jeśli podwiniesz ogon, zyskasz łatkę nieprofesjonal-
nego. W wolnych chwilach zrelaksuj się, najlepiej 
z bliską osobą u boku. Zostaw sprzątanie na później, 
czas na zabawę.

W pracy pojawią się problemy, których nie da się roz-
wiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, bo nie 
znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytuacja uspo-
koi się za kilka dni. Dobra passa zacznie ci sprzyjać 
i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie konfliktu. Bę-
dziesz też obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym. 
Twoja atrakcyjność nie przejdzie bez echa.

Będziesz miał tysiące spraw do załatwienia. Zaczną cię 
pociągać tematy związane ze sztuką, a także modą. Po-
stanowisz odświeżyć garderobę. Będzie awangardowo, 
ale ze smakiem. Otoczenie będzie cię komplemento-
wać. Po porządkach w szafie postanowisz wziąć się za 
przemeblowanie domu. Ustal to najpierw z bliskimi, by 
uniknąć konfliktu.

Kolorowanki dla dzieci
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Uczennica napisała wiersz 
o miłości pt. „Serce”. Opiekunem 
dziewczynki jest nauczyciel języ-
ka polskiego Dawid Stachowski.

– W tym roku odbywała się 
już trzynasta edycja tego kon-
kursu – tłumaczy Dawid Sta-
chowski. – Miał on na celu od-
powiedzenie sobie na pytanie: 
czym tak naprawdę jest miłość, 
gdzie ją można spotkać i w jaki 
sposób doświadczać, przeżywać? 
Sprostać temu niełatwemu za-
daniu starali się młodzi ludzie, 
uczniowie wielu szkół z całej 

Polski. Formą literacką czy tech-
niką plastyczną, próbowali twór-
czo pokazać współczesne oblicza 
miłości, przekonując, że najważ-
niejsza w życiu jest miłość.

Konkurs był organizowany 
przez Katolickie Liceum, Gim-
nazjum i Szkołę Podstawową 
Księży Pallotynów w Chełm-
nie przy udziale Chełmińskiego 
Domu Kultury i Urzędu Miasta 
Chełmna w ramach XVII obcho-
dów Dnia Świętego Walentego 
w Chełmnie. 

(ToB)

W połowie lutego klub mi-
łośników starych ciągników spo-
tkał się na Zamku Golubskim, 
aby podsumować swoje działania 
za 2017 rok. W walnym zebraniu 
brało udział ponad 40 członków 
tego stowarzyszenia. Wybrano 
nowego wiceprezesa, którym 
został Andrzej Budny. O planach 
klubu opowiedział prezes Michał 
Piotrowicz. 

– Najważniejszym wydarze-
niem w bieżącym roku będzie 
zaplanowany na czerwiec jubile-
uszowy „ X Zlot i wystawa starych 
ciągników i maszyn rolniczych”. 
W tym roku odbędzie się on na 
terenie Zamku Golubskiego. Roz-

ległe tereny zamkowe sprzyjają 
tego typu uroczystościom. Będzie 
można zaprosić większą liczbę 
pasjonatów starych ciągników. 
Niewątpliwą atrakcją będzie na 
pewno samobieżna lokomobila 
parowa – pierwowzór ciągnika 
rolniczego. Na wystawie nie za-
braknie również starego ciężkie-
go sprzętu wojskowego.

Na walnym zebraniu omó-
wiono m.in. pozyskiwanie przez 
Grzegorza Przystalskiego starego 
sprzętu wojskowego. Członko-
wie rozmawiali także o środkach 
finansowych na działalność sto-
warzyszenia. W tym celu nawią-
zano już kontakty z samorządem 

wojewódzkim, urzędem miasta 
w Golubiu-Dobrzyniu czy też ze 
starostwem powiatowym. Sto-
warzyszenie liczy też na wsparcie 
finansowe od lokalnych przedsię-
biorstw. 

Stowarzyszenie w ostatnim 
roku wzbogaciło się o kombajn 
rolniczy Vistula i kombajn nie-
miecki Fahr. Członkowie koła 
mają w planach wydanie własne-
go folderu – katalogu posiadane-
go sprzętu rolniczego. Będzie to 
na pewno cenna publikacja dla 
każdego miłośnika starych ciągni-
ków i maszyn rolniczych.

(Maw)
fot. archiwum

Jeszcze w listopadzie ubie-
głego roku reprezentacja Zespo-
łu Szkół uczestniczyła gościnnie 
w wojewódzkim konkursie ga-
stronomicznym województwa po-
morskiego pn. VII Jesienny Piknik 
na Kaszubach. Młodzi kucharze 

odnieśli wówczas prestiżowe zwy-
cięstwo, a jedną z nagród stano-
wił kurs cukierniczy pod okiem 
mistrzyni cukiernictwa Moniki 
Ignaciuk. Do warszawy wyruszy-
li uczniowie technikum żywienia 
i usług gastronomicznych: Ola 

Pokora, Dawid Dunajski, Jakub 
Rożnowski (zwycięzcy konkursu 
kulinarnego w Przodkowie), a po-
nadto dzięki nim z wyjazdu i szko-
lenia skorzystali również ucznio-
wie, którzy aktywnie uczestniczą 
w życiu technika żywienia: Asia 

Leszczyńska, Asia Śliwińska, Oliwia 
Słomińska, Weronika Olszewska, 
Ewelina Krzyżanowska, Paulina 
Przyziółkowska, Agata Prusińska, 
Paulina Żydziak i Paulina Kaczma-
rek. Opiekunkami grupy były pa-
nie: Marta Malinowska i Magdale-
na Śliwińska.

– Wszyscy uczestnicy warszta-
tów składają wielki ukłon w stronę 
pani Moniki Ignaciuk, za jej pasję, 
profesjonalizm i wiedzę – podkre-
śla Marta Malinowska. – Dzięki 
Mistrzyni Cukiernictwa znaleźli-
śmy się w „bibliotece smaku”. Pani 
Monika nauczyła nas, że w dese-
rach najpierw liczy się smak, póź-
niej technika sporządzania i de-
koracja, czyli elegancja smaku na 
talerzu. Nasi uczniowie mieli oka-
zję sporządzenia trzech deserów 
restauracyjnych. Poznali technikę 
przygotowania bezy. Smakowali-

śmy bezy czekoladowe, malinowe 
i porzeczkowe. Młodzież poznała 
ponadto technikę sporządzania 
ciasta ptysiowego i kremu angiel-
skiego oraz dekoracji z czekolady. 
Miłym zaskoczeniem było wyko-
nanie oryginalnego deseru - żelek 
z marchewki. Pod okiem mistrzyni 
wykonaliśmy także tartę cytryno-
wą. Gospodyni przygotowała dla 
nas ponadto atrakcyjny konkurs 
składania deserów restauracyj-
nych z nagrodami. Zwyciężyły 
dwie Pauliny: Paulina Kaczmarek 
i Paulina Przyziółkowska – opisuje 
nauczycielka. 

Oczywiście uczestnicy warsz-
tatów posmakowali także deserów 
przygotowanych przez Monikę 
Ignaciuk.  Jak zgodnie potwierdza-
ją, były obłędne.

(krzan)
fot. nadesłane

Sukces w Chełmnie
Sandra Muchewicz, uczennica klasy piątej Szkoły 
Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem zwy-
ciężyła w Ogólnopolskim XII Konkursie Plastyczno 
– Literackim „Na Św. Walentego… – Różne Oblicza 
Miłości” w kategorii praca literacka.

Golub-Dobrzyń

„Retro- traktor” planuje
Stowarzyszenie starych ciągników i maszyn rolniczych „Retro-traktor” opracowa-
ło plan działań na 2018 rok.

Gmina Radomin

GMINA CIECHOCIN  
Niezwykła wizyta w urzędzie gminy

2 marca w Urzędzie Gminy Ciechocin zrobiło się bardzo gwarno, a wszyst-
ko za sprawą dzieci z przedszkola w Miliszewach, które przyjechały, by 
zapoznać się z pracą urzędników. Milusińscy najpierw odwiedzili referat 
podatkowy, potem spotkali się z sekretarz Grażyną Grzecznowską oraz 
wójtem Jerzym Cieszyńskim. Dzieci otrzymały słodki upominek i pełne 
wrażeń opuściły urząd.

Tekst i fot. (nał)

słodkie warsztaty w stolicy
KOWALEWO POMORSKIE  W lutym grupa uczniów Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim uczestniczy-
ła w wyjazdowych warsztatach cukierniczych, prowadzonych przez Moniką Ignaciuk, mistrzynię cukiernic-
twa z firmy Ambasador 92. Tematem szkolenia było przygotowywanie deserów restauracyjnych. Warsztaty 
były dla wszystkich uczestników wielką przygodą
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Młodość króla
POSTAĆ  Jan III Sobieski, znany przede wszystkim z bi-
twy pod Wiedniem, był niezwykle ciekawą postacią, któ-
ra łączyła w sobie sprzeczności. Jak wyglądała młodość 
przyszłego pogromcy Turków?

Przyszły król urodził się 
w niespokojnym okresie, gdy 
końca dobiegało panowanie 
króla Zygmunta III Wazy. Jan 
miał urodzić się nocą 17 sierp-
nia 1629 roku, gdy nad zam-
kiem w Olesku przechodziła 
akurat potężna burza z pioru-
nami. Kilka dni później, pod-
czas chrzcin w oleskim koście-
le miał pęknąć marmurowy 
stół, na którym dokonywano 
sakramentu. To oczywiście 
podania, które znajdziemy 
w późniejszych biografiach 
króla Jana III Sobieskiego. Jan 
miał brata Marka, dziś wła-
ściwie niemal nieznanego. 
Bracia byli wychowywani od 
najmłodszych lat na tradycji 
przodków, a ta pełna była osób 
związanych z wojskiem.

Po okresie nauki w domu, 
braci wysłano do Krako-
wa. Spędzili tam cztery lata 
w szkołach. W 1646 roku ojciec 
wysłał Marka i Jana do Paryża. 
Było w zwyczaju rodów ma-
gnackich, by wysyłać dzieci na 
zachód, by tam poznawały ję-
zyk, obyczaje oraz taktykę wo-

jenną. We Francji rozpoczynał 
się okres panowania Ludwika 
XIV. Jan Sobieski dostąpił za-
szczytu bycia jednym z musz-
kieterów królewskich. To tam 
uczył się, jak władać szpadą, 
lancą, toporem, pałaszem. 
Uczył się także języka fran-
cuskiego, którym miał władać 
wyśmienicie. Był także duszą 
towarzystwa podczas licznych 
bali i spotkań dworskich. To 
tam miał nawiązać romans 
z 17-letnią córką jednego z pa-
ryskich urzędników. Romans 
miał reperkusje w czasie, gdy 
Jan został już królem. Do Pol-
ski przybył wówczas nieja-
ki pan de Brisacier, podając 
się za nieślubnego syna Jana 
Sobieskiego. Król nie dał się 
jednak nabrać. Wykrył oszu-
stwo przybysza i odesłał go 
do Francji, gdzie osadzono go 
w Bastylii.

W czasie zachodnioeuro-
pejskiej eskapady Sobieskich 
znalazła wieść o śmierci ich 
ojca. Nie przerwali jednak po-
dróży. Odwiedzili Holandię, 
popłynęli do Anglii. Stamtąd 

udali się jeszcze do Włoch 
i Turcji. To tam dotarła do 
nich wieść, że w Rzeczpospo-
litej zmarł król Władysław IV 
Waza, a na Ukrainie wybuchło 
powstanie Chmielnickiego. Na 
tron wstąpił Jan Kazimierz. 
Ożenił się z żoną zmarłego 
króla Marią Gonzagą. Na jej 
dworze pojawiła się za to mło-
dziutka Francuzka – Maria 
Kazimiera, markiza d’Arquien, 
przyszła żona Sobieskiego.

Dla obu braci ich pierw-
sza wojna przeciwko Koza-
kom była trudna. Jan znalazł 
się wraz z armią królewską 
w okrążeniu pod Zborowem. 
Marek toczył bój w okrążo-
nym i czekającym na odsiecz 
Zbarażu. W ciągu 46 dni ob-
lężenia wytrzymał 20 sztur-
mów. Wojna z Chmielnickim 
kosztowała Rzeczpospolitą 
sporo pieniędzy i ustępstw. 
W 1651 roku Sobiescy byli już 
bardziej przygotowani do wal-
ki. Wystawili swój własny hu-
fiec pancerny. Uczestniczyli 
w zwycięstwie pod Berestecz-
kiem, ale Jan niemal dostał się 
do tatarskiej niewoli. Z bitwy 
wyszedł lekko ranny.

Można powiedzieć, że do-
póki obaj bracia byli razem 
szczęście im sprzyjało. Bracia 
musieli jednak rozdzielić się. 
Jan tuż przed wyruszeniem 
wojska miał wdać się w ro-
mans, a następnie pojedynko-
wać się z Kazimierzem Pacem. 
Przegrał i został ranny. Musiał 
pozostać we Lwowie.  Reszta 
armii wraz z bratem Markiem 
ruszyła w pole. Doszło do bi-
twy pod Batohem, w czasie 
której Marek Sobieski został 
zabity po bitwie podczas rzezi 
polskich jeńców. Sobieski do-
szedł do siebie i dalej walczył 
na Ukrainie. Następnie udał 
się wraz z Mikołajem Biega-
nowskim do Stambułu, by tam 
negocjować z sułtanem.

Jakim człowiekiem był 
Sobieski? Zapewne pełnym 
przeciwieństw. Z jednej stro-
ny był wielkim wojownikiem, 
a z drugiej romantykiem. Na-
wet podczas wypraw wojen-
nych miał w zwyczaju czytać 
romanse. W swoim namiocie 
zawsze miał podręczną bi-
blioteczkę. Przyszły król po-
chłaniał kolejne tytuły. Jedną 
z ulubionych pozycji była opa-
sła powieść pt. „Kleopatra”. Li-
czyła sobie 23 tomy.

(pw)

XIX wiek

Weteran 1864
W czasie, kiedy do wybuchu I wojny światowej 
pozostawały miesiące, w Kowalewie debatowano 
o innym konflikcie – tym z 1864 roku.

W Kowalewie, jak również 
innych miastach niemiec-
kich, istniały organizacje we-
teranów. W 1914 roku nastro-
je wojenne wzrastały, ale nie 
cechował ich pesymizm czy 
przygnębienie. Niemcy byli 
wręcz zadowoleni, że dojdzie 
do wojny. Nie ma się co dziwić, 
ponieważ przez minione kil-
kadziesiąt lat ich armia była 
niepokonana. W Kowalewie 
mieszkało wielu weteranów 
wojny francusko-pruskiej 
z 1871 roku. Pozostał przy ży-
ciu także jeden z weteranów 
wojny prusko-duńskiej z 1864 
roku. 

50 lat po wojnie w Kowa-
lewie uhonorowano owego 

żołnierza. Był nim Carl Brist. 
Otrzymał od kolegów obraz 
przedstawiający pomnik ce-
sarza Wilhelma I. Dodatko-
wo zorganizowano spotkanie 
podczas którego Brist wspomi-
nał swój udział w wojnie. Brał 
udział w bitwie pod Dybbol.  
Następnie uczestniczył w nie-
mniej słynnej bitwie na wy-
spie Als. Była to niecodzienne 
bitwa, podczas której oddziały 
niemieckie, w tym ten w któ-
rym służył Brist, przekraczali 
cieśninę dzielącą wyspę Als od 
lądu na małych łódkach. Wie-
lu prusaków utonęło, ale osta-
tecznie dopięli swego i opano-
wali wyspę.

(pw)

XIX wiek

Kredytowa gorączka
Pod koniec XIX wieku w Mlewie pojawiło się wielu 
nowych gospodarzy. Osiedli na nowych, rozparce-
lowanych działkach, sprzedawanych przez nieja-
kiego Górskiego z Torunia.

– Mlewo ma dobrą ziemię, 
a dawniej miało ono zamoż-
nych kmieci i gburów, którzy 
na kilku włókowych posiadło-
ściach siedzieli sobie dopraw-
dy, jak u Pana Boga za piecem. 
Ale dobrego tego było widocz-
nie za wiele dla nich, bo nie 
umieli go uszanować poczęli 
brykać – pisał w 1888 roku re-
daktor pisma „Przyjaciel”. 

Czym zasłużyli sobie na 
takie podsumowanie miesz-
kańcy Mlewa? Okazało się, 
że zaczęli zaciągać kredyty 
w spółkach pożyczkowych. Co 
więcej, sąsiad miał zwyczaj ży-
rować kredyt sąsiadowi i kie-
dy przyszło do spłaty, ruszy-
ła lawina bankructw. Wielkie 

gospodarstwa sądownie roz-
parcelowano i przeznaczono 
do sprzedaży. Po wykupieniu 
parceli obywatel Górski sprze-
dał je bardzo szybko i dorobił 
się. Mało tego. Osoby, które na 
nich osiadły również miały 
się dobrze, być może dlatego, 
że nie zaciągały tak ochoczo 
kredytów.

– Nie potrzeba gruntów 
i dorobku szukać po Ameryce, 
bo i u nas porządny a praco-
wity człowiek może dojść do 
kawałka ziemi i chleb na niej 
znajdzie, a z czasem nawet do 
czegoś więcej przyjdzie – pod-
sumowano w Gazecie Toruń-
skiej z 1904 roku.

(pw)

XX wiek

Przypomnienie 
o Katyniu
Lada dzień rocznica urodzin jednego z oficerów 
związanych z naszą okolicą, który został zabity 
w Katyniu. Chodzi o Józefa Chodkowskiego.

Józef Chodkowski urodził 
się 14 marca 1904 roku w Dzia-
łyniu. Kiedy ogłoszono nazwi-
ska ofiar zbrodni Katyńskiej 
w 1943 roku poinformowano, 
że przy zabitym znaleziono 
świadectwo szkolne Gimna-
zjum Państwowego im. Trau-

gutta w Lipnie z roku szkol-
nego 1923/24. Był także list, 
medalik z łańcuszkiem oraz 
Krzyż Zasługi. Niestety, wię-
cej szczegółów związanych ze 
zmarłym nie posiadamy.

(pw)
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R E K L A M A

Tajemnica krypty Łempickiego
GMINA RADOMIN  Zapomniany cmentarz w Płonnem może jeszcze zaskoczyć. Mało kto wie, że zo-
stał tam pochowany zastępca wojewody warszawskiego. To nowość w historii regionu

Ostatni odkryty tamtejszy 
pochówek miał miejsce w 1930 r. 
Do krypty grobowej Łempickich 
został złożony podpułkownik 
Paweł Chrzanowski. Dlaczego 
syn generała, zastępca wojewo-
dy warszawskiego, został po-
chowany akurat tam? Z jakiego 
powodu pojawił się w Płonnem? 

W latach 20. XX wieku, 
z inicjatywy działacza spo-
łecznego Adolfa Suligowskiego, 
przy współudziale właściciela 
dóbr ziemskich Płonne Ludwika 
Łempickiego, powstał pomnik 
Jana Nepomucena Dziewanow-
skiego. Pomnik ten, jako na-
stępca wcześniej zburzonego, 
istnieje do dziś przy kościele 
w Płonnem. Uroczyste odsło-
nięcie i poświęcenie pomnika 
bohatera spod Somosierry – 
Dziewanowskiego, jak się oka-
zuje, najprawdopodobniej było 

zorganizowane nie w 1925, lecz 
w 1926 r. Wydarzenie, datowa-
ne dokładnie na 1 sierpnia 1926 
r., zebrało w Płonnem nie tylko 
mieszkańców tej miejscowości. 
Byli tam obecni przedstawiciele 
wysokich stanowisk. Okazja od-
słonięcia pomnika mogła przy-
czynić się do zacieśnienia wcze-
śniejszej znajomości młodego 
Łempickiego z rodziną Chrza-
nowskich. Przedstawiciel tej ro-
dziny, podpułkownik w stanie 
spoczynku Paweł Chrzanowski,  
reprezentował tego dnia woje-
wodę warszawskiego. Osiemna-
ście miesięcy później, 21 stycz-
nia 1928 r., Łempicki stanął na 
ślubnym kobiercu z Danutą 
z Chrzanowskich, córką Pawła 
Chrzanowskiego. Parze udzielo-
no ślubu w kaplicy byłego gim-
nazjum gen. Chrzanowskiego 
w Warszawie (obecnie XVIII LO 

im. Jana Zamoyskiego), które 
utworzył dziadek Danuty, gen. 
Paweł Marcelli Chrzanowski. 

Na święta Bożego Narodze-
nia w 1930 r. do Płonnego, gdzie 
zamieszkała Danuta Łempic-
ka, przyjechał jej ojciec ppłk 
Chrzanowski. Mężczyzna bez-
pośrednio po wigilii zmarł na 
atak serca. Jego ciało spoczęło 27 
grudnia 1930 r. w krypcie grobo-
wej rodziny Łempickich. Może 
to być ostatnia data pochówku 
na starym cmentarzu w Płon-
nem. Fakt pogrzebu Chrzanow-
skiego w Płonnem jest nowym 
odkryciem w historii naszego 
regionu. 

Więcej ciekawostek, związa-
nych z tym wątkiem i nie tylko, 
można znaleźć na facebooku – 
Genealogia Ziemi Dobrzyńskiej 
oraz portalu szpejankowski.eu. 

(dr), fot. (dr) i nadesłane

Ludwik Łempicki Danuta Łempicka z d. Chrzanowska Pomnik Jana Nepomucena Dziewanowskiego w Płonnem

W prasie o śmierci Pawła Chrzanowskiego. Widać błąd 
–  Chrzanowski nie był baronem ani pułkownikiem, lecz podpułkownikiem. 
W kolejnym wydaniu „Kurjera Warszawskiego” błąd sprostowano.
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA
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REKLAMOWE

EXTRA
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REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA



Sprzedam pszenicę jarą Arabella, 1000 
zł/t. Tel. 784 211 684, Radomin

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

Sprzedam grunty orne 6.4 ha. Zbójenko 
9. Tel. 665 772 484

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel 
600 990 042

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

Drewno/Węgiel

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

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

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

Kupię/Sprzedam

Skupuję złomowe chłodziarki, silniki, 
skrzynie samochodowe, silniki elektrycz-
ne 10zł/kw i inne. Tel. 669 317 943

Praca

Szukam pracy, jako opiekunka do osoby 
starszej na terenie Golubia-Dobrzynia. 
Mam doświadczenie i referencje. Tel. 
663 906 492

Nieruchomości

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

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

Rolnictwo

Sprzedam ziemię rolną w miejscowości 
Tomkowo-4 ha i Półwiesk-5 ha, 3 i 4 kla-
sa. Cena 545 000 zł. tel. 500 717 941

Sprzedaż kurek 13tyg.13zł. Dostawa gra-
tis. Tel.503 508 148
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Usługi

Nieruchomości

Rolnictwo

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Różne

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fitness / aerobic

rowery

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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Juniorzy 
na konsultacjach

SZTUKI WALKI  Młodzi karatecy z Golubsko-Dobrzyńskie-
go Klubu Karate Kyokushin wzięli udział w konsultacjach 
kumite juniorów województwa kujawsko-pomorskiego, zor-
ganizowanych przez Chełmiński Klub Kyokushin Karate

Szkolenie zorganizowano dla 
zawodników i instruktorów z ca-
łego województwa. Z golubsko-
dobrzyńskiego klubu do Chełmna 
pojechało 11 karateków oraz jeden 
trener.Konsultacje przeprowadzo-
no w sobotę 24 lutego, a wszelkimi 
zajęciami „dowodził” shihan Artur 
Wilento (5 dan). Treningi miały na 
celu przygotowanie zawodników 

do tegorocznych mistrzostw Polski 
juniorów, które odbędą się w Solcu 
Kujawskim oraz do innych turnie-
jów karate. 

– Udział w szkoleniu to dosko-
nała możliwość wymiany doświad-
czeń szkoleniowych oraz pod-
wyższenia wiedzy i umiejętności 
ćwiczących. Kolejny ważny aspekt 
to integracja młodzieży ćwiczą-

cej kyokushin karate. Wszystko to 
z pewnością przełoży się na wyniki 
zawodników oraz jakość szkolenia 
– zaznaczył trener Janusz Drywa. 

Tematem wiodącym konsul-
tacji były kopnięcia mawashi geri, 
ich przygotowanie i zastosowanie 
w walce. W ramach jednego tre-
ningu odbyły się również sparingi 
szkoleniowe. 

– W czasie treningów panowa-
ła doskonała atmosfera, uczestnicy 
z zainteresowaniem słuchali zale-
ceń a następnie z dużym zaanga-
żowaniem wykonywali ćwiczenia 
– dodaje sensei Drywa.

Po wyczerpujących zajęciach 
ćwiczący mogli wypocząć podczas 
kąpieli w basenie. Opiekunem gru-
py z Golubia-Dobrzynia był Krzysz-
tof Lewandowski. 

(kl)
fot. nadesłane

Piłka nożna

Zagrali dla dzieci z Wielgiego
W Golubiu-Dobrzyniu rozegrano charytatywny turniej piłkarski dla dzieci z Po-
wiatowej Placówki Szkolno-Wychowawczej we Wielgiem. 

Głównym inicjatorem i pomy-
słodawcą tego wydarzenia był Da-
wid Pagie, piłkarz Drwęcy Golub-
Dobrzyń. W imprezie wystąpiło 
ostatecznie dziewięć zgłoszonych 
teamów (nie dojechał zespół FC 
Elana), a sportowe rozgrywki prze-
rywały licytacje w szczytnym celu. 
Walczono między innymi o piłkę 
Legii Warszawa i koszulkę szczeciń-
skiej Pogoni. 

Całość przedsięwzięcia prze-
prowadzono pod hasłem „serce 
dla dzieciaków” i zgodnie z jego 
wydźwiękiem tego dnia sportowa 

GrUpA I
Futball Team – BMX Toruń 0:1 
LZS Białkowo – BMX Toruń 1:6
Futball Team – Big Bulls 
Kowalewo Pomorskie 3:4
BMX Trouń – Big Bulls 0:3
LZS Białkowo – Big Bulls 0:3
LZS Białkowo – Futball Team 0:0

KoLejność:
1. Big Bulls
2. BMX Toruń
3. Futball Team
4. LZS Białkowo

GrUpA II
Grajki – Sztuki 4:1
Młoda Iskra – Strażak Płonne 0:5
JZK Klinowcy – Sztuki 1:0
Grajki – Młoda Iskra 7:0 
Klinowcy – Strażak Płonne 5:0
Sztuki – Młoda Iskra 4:0
Klinowcy – Młoda Iskra 9:0
Strażak Płonne – Grajki 0:1 
Klinowcy – Grajki 1:1
Strażak Płonne – Sztuki 3:1
KoLejność:
1. Grajki 
2. Klinowcy
3. Strażak Płonne
4. Sztuki
5. Młoda Iskra

rywalizacja zeszła na drugi plan, 
liczyła się bowiem przede wszyst-
kim pomoc i ofiarność. W zawo-
dach triumfowali gracze Big Bulls 
Kowalewo Pomorskie, którzy w ge-
neralnej klasyfikacji wyprzedzili 
BMX Toruń i drużynę Klinowców. 
Nagrody indywidualne otrzymali: 
Bartosz Olkowski (najlepszy za-
wodnik), Bartosz Stefaniak (najlep-
szy bramkarz) oraz Bartosz Wilka-
nowski (król strzelców).

(kl) 
fot. FB Big Bulls

WYnIKI:
Półfinały:
Big Bulls – Grajki 3:0
Klinowcy – BMX 0:1
Mecz o trzecie miejsce: 
Grajki – Klinowcy 2:4
Finał: 
Big Bulls – BMX 3:1
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Udało się zebrać blisko 6,8 tys. zł na leczenie Amelki

Dariusz Niburski był zagrożeniem dla bramki przeciwnika

Puchar za czwarte miejsce odebrali: kapitan Dariusz Niburski i wiceburmistrz 
Danuta Malecka

Nasi oldboye byli blisko wywalczenia miejsca na podium

Niebawem oldboye zagrają w Ostaszewie

Nasza drużyna zajęła w zawodach czwartą pozycję

Oldboje zagrali w Rypinie już 
po raz piąty. Tym razem w hali 
Rypińskiego Centrum Sportu spo-
tkały się drużyny z: Bielska-Białej, 
Bydgoszczy, Golubia-Dobrzynia, 
Płońska, Sierpca, Żuromina, Żyrar-
dowa i Rypina. 

Piłkarze Drwęcy zaprezento-
wali się zdecydowanie lepiej niż 
w ubiegłym roku (wówczas za-
jęli siódme miejsce) i wywalczyli 
czwartą lokatę. W meczu o trzecie 
miejsce ekipa z naszego miasta 
musiała uznać wyższość zespo-
łu KPZPN Bydgoszcz. Tak jak rok 
temu, najlepsi okazali się gospo-
darze. Królem strzelców turnieju 
został Piotr Buchalski, a nagrodę 
dla najlepszego piłkarza odebrał 
Paweł Kukowski. 

– Turniej w Rypinie był świet-
nie zorganizowany – przyznaje 
kapitan Dariusz Niburski. – Z roku 
na rok poziom jest coraz wyższy, 

przyjeżdżają nowe ekipy i młod-
si zawodnicy. Czwarte miejsce to 
dobre osiągnięcie, jesteśmy zado-
woleni, tym bardziej, że poprawi-
liśmy się w stosunku do ubiegłego 
roku. Dla nas sezon się nie kończy. 
Mamy jeszcze kilka propozycji, 
żeby zagrać w turniejach na hali 
np. w Sierpcu. Pewne jest, że za-
gramy, już na dużym boisku, mecz 
przyjaźni w Ostaszewie. W pla-
nach jest także mecz z oldboyami 
Rypina, już u nas.  

Najważniejszym celem sobot-
nich zawodów była zbiórka pienię-
dzy na rzecz Amelki, którą czeka 
kosztowne leczenie. Dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców, sponso-
rów, władz miasta oraz radnych, 
udało się zebrać blisko 6,8 tys. zł. 

W przerwach między mecza-
mi organizatorzy przygotowali 
niespodzianki dla kibiców. Fani 
futbolu, którzy zasiedli na trybu-

nach, przy wejściu otrzymywali 
losy. Szczęśliwcy mogli wygrać 
m.in. rower.  

– Turniej udał się pod każ-
dym względem – podsumowuje 
organizator Zbigniew Ardanowski. 
– Myślę, że mecze stały na wyso-
kim poziomie, ale najważniejsza 
w sobotę była akcja charytatywna 
na rzecz Amelki. Dziękuję wszyst-
kim, którzy w sobotę nas wspiera-
li. Szczególnie wszystkim sponso-
rom, bez których ten turniej nie 
mógłby dojść do skutku. 

Nie zabrakło wrażeń arty-
stycznych. Na parkiecie zapre-
zentowali się tancerze i tancerki 
z Dziecięco-Młodzieżowej Grupy 
Estradowej, która reprezentuje 
Rypin, ale i województwo na wielu 
prestiżowych konkursach w Pol-
sce i za granicą. 

Tekst i fot.
(ToB)

Zagrali w szczytnym celu
PIŁKA NOŻNA  W sobotę 3 marca oldboye Drwęcy zajęli czwarte miejsce w silnie obsadzonym turnieju 
w Rypinie. Najważniejsza była jednak akcja charytatywna na rzecz Amelki. Dzięki wsparciu mieszkańców 
i sponsorów, udało się zebrać blisko 6,8 tys. zł
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Łowili na lodzie
WĘDKARSTWO  Wędkowanie zimą jest niebezpieczne, ale 
przynosi wspaniałą przygodę. W ostatnią niedzielę Koło Miej-
skie „Drwęca” Polskiego Związku Wędkarskiego przeprowadziło 
zawody na jeziorze Owieczkowo

WWW.BADI-BHP.PL

Były to zawody na jezio-
rze skutym lodem. Zawodnicy, 
a było ich 15, zanim wpuścili 
do wody swoje wędki, musieli 
najpierw wykuć sobie w lodzie 
dostęp do wody. W ruch poszły 
siekiery i wiertła. Okazało się, że 
to znakomita rozgrzewka.  

Po kilkugodzinnym wędko-
waniu wyłoniono zwycięzców. 
Zawody wygrał Jarosław Lebow-
ski, zdobywając 3340 punktów. 
Następne miejsca na pudle za-
jęli kolejno: Artur Alechniewicz 
– 2835 punktów i Robert Bruzda 
– 2060 punktów.

Piłka nożna

Porażka z Naprzodem
Seniorzy Drwęcy Golub-Dobrzyń w swoim kolejnym 
meczu sparingowym przegrali z grającym w IV lidze 
Naprzodem Jabłonowo 3:4. 

Mecz rozegrano na sztucz-
nej murawie w Wąbrzeźnie. 

– Jestem zadowolony z na-
szej gry w pierwszej połowie 
tego widowiska. Po przerwie 
prezentowaliśmy się podobnie, 
ale nie ustrzegliśmy się błędów 
w defensywie, tracąc w dość pro-
sty sposób trzy gole – zaznacza 
trener Łukasz Kierzkowski.

Dwie bramki dla MKS-u zdo-

był Kamil Góral, a trafienie na 
3:4 na swym koncie zapisał 
Przemysław Rutkowski. 

– W środę zmierzymy się 
jeszcze z Mieniem Lipno, a na-
sza dyspozycja ma być optymal-
na na początek rundy rewanżo-
wej klasy okręgowej – dodaje 
Kierzkowski. 

(kl) 
fot. archiwum

Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe puchary. Impreza 
zakończyła się wspólnym ogni-
skiem i wspaniałą grochówką. 
Członkowie PZW „Drwęca” już 
szykują się do wiosennego sezo-
nu wędkarskiego.

Tekst i fot. (Maw)


