
Bogdan Chandzel kupił kilka 
lat temu mieszkanie w Książkach 
i tym samym stał się mieszkań-
cem Spółdzielni Mieszkaniowej 
Nauczycielskiej „Oświata”.

– Z początku nie interesowa-
łem się działaniami spółdzielni, 
ale w końcu było tego za dużo – 
mówi pan Bogdan. – Przykładów 
nieprawidłowości w pracy zarzą-
du jest wiele. Przez dwa miesią-
ce nie wykorzystywałem dużo 
ciepłej wody. Powinni mi więc 
za dwa metry sześcienne zwró-
cić pieniądze. A dostałem grosze. 
Ogrzewania nie wykorzystałem 
w ogóle, a odciągnięto mi w se-
zonie 2012/2013 łącznie 1530 zł. 

Płaciłem więc za niewykorzysta-
ne jednostki. Poprosiłem o nowy, 
skserowany statut spółdzielni to 
mi kazano przyjść do biura, bo 
zarząd mi może wytłumaczyć. 
Uzasadnieniem dla nich, żeby mi 
utrudniać wgląd do statutu jest 
to, że nie wpłaciłem wpisowego, 
aby być członkiem spółdzielni. 
Nie zrobiłem tego, bo mi się nie 
podobało, że wpisowe wzrasta. 
Najpierw było 150 zł, potem we-
wnętrzną ustawą podnieśli na 
250 zł i w krótkim okresie na 500 
zł.

Bogdan Chandzel chciałby też 
wiedzieć, ile zarabiają poszcze-
gólni członkowie zarządu.

– My mieszkańcy, opłacają-
cy wszystkie rachunki powinni-
śmy wiedzieć ile zarabia prezes 
i pozostali członkowie zarządu – 
twierdzi pan Bogdan.

Pytania do zarządu mnożyły 
się, więc pan Chandzel poprosił 
o spotkanie.

– W biurze był prezes Hen-
ryk Fabrykiewicz, zastępczyni 
prezesa Maria Kalinowska i była 
księgowa. Powiedziałem, co mi 
się nie podoba w sprawach spół-
dzielczych. W pewnym momen-
cie pani Kalinowska nie wytrzy-
mała i krzyknęła „Ty k... będziesz 
mi podskakiwał?”. 

dokończenie na str. 4
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Słowo przeciwko słowu
GMINA KSIĄŻKI  Bogdan Chandzel z Książek wytyka zarządo-
wi spółdzielni mieszkaniowej „Oświata” szereg nieprawidłowo-
ści. Członkowie zarządu natomiast zarzucają panu Bogdanowi, 
że pisma, które do nich pisze są pełne drwin, szyderstw i po-
mówień

WĄBRZEŹNO  Wielkanocna tradycja na rynku

W niedzielę 25 marca, w Niedzielę Palmową, na pl. Jana Pawła II został zor-
ganizowany Miejski Jarmark Wielkanocny. Podczas kiermaszu swoje pro-
dukty prezentowali wystawcy z różnych regionów, nie tylko z naszego po-
wiatu. Na stoiskach można było znaleźć m.in. kolorowe pisanek i ozdoby, 
ekologiczne wędliny, miody, stroiki oraz tradycyjne potrawy. Nie zabrakło 
także wielkanocnego zająca. Więcej na stronach 6 i 8. 

(ToB), fot. (pg) i (krzan)
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POWIAT
Lokalna Grupa Działania 

Ziemia Wąbrzeska 

organizowała warsztaty 

kulinarne o tematyce 

świątecznej str. 7

WĄBRZEŹNO
Po raz szósty w Wąbrzeźnie 

odbyły się Targi Edukacji 

i Pracy, skierowane głównie 

do młodzieży i przyszłych 

studentów str. 5
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POWIAT  Przy budynkach mieszkalnych w powiecie pojawią 
się panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy cie-
pła. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii będą 
też działać przy budynkach publicznych

Zielona energia 
z województwa

Zarząd województwa przy-
znał dofinansowanie na reali-
zację 46 tego typu projektów ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

 – Inwestycje w odnawialne 
źródła energii nie tylko generują 
oszczędności, ale dzięki zmniej-
szeniu emisji szkodliwych pyłów 
do atmosfery przyczyniają się 
do poprawy jakości powietrza. 
Większość projektów, na realiza-
cję których rozdysponowaliśmy 
wsparcie, dotyczy montażu ta-
kich instalacji bezpośrednio w go-
spodarstwach domowych  – mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

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

przygotowane przez samorządy 
lokalne i skierowane bezpośred-
nio do mieszkańców.

Dofinansowanie dotyczy za-
kupu i instalacji paneli fotowol-
taicznych służących do produkcji 
energii elektrycznej lub kolek-
torów słonecznych wykorzysty-
wanych do podgrzewania wody, 
a w niektórych przypadkach tak-
że pomp ciepła. 

Gmina Dębowa Łąka otrzy-
mała blisko 370 tys. zł dofinan-
sowania, a całkowity koszt pro-
jektu to nieco ponad 787 tys. zł. 
W ramach tej inwestycji zostanie 
zainstalowanych 16 mikroinstala-
cji fotowoltaicznych – 12 na bu-
dynkach mieszkalnych i cztery na 
obiektach użyteczności publicznej 
(Szkoła Podstawowa w Łobdowie, 
Szkoła Podstawowa w Wielkich 
Radowiskach, Zespół Szkół w De-
bowej Łące, urząd gminy). 

W gminie Książki inwestycja 
ma kosztować około 668 tys. zł, 
a wsparcie z województwa wy-

niesie prawie 300 tys. zł. Montaż 
paneli fotowoltaicznych zostanie 
przeprowadzony dla 16 budyn-
ków mieszkalnych, natomiast 
kolektorów słonecznych dla 
20 budynków mieszkalnych.

W gminie Płużnica całkowi-
ty koszt wyniesie około 905 tys. 
zł, a blisko 423 tys. zł to środki 
z samorządu województwa. Pra-
ce mają być związane z budową 
instalacji fotowoltaicznych na 24 
budynkach mieszkalnych oraz 14 
budynkach użyteczności publicz-
nej. Inwestycja obejmuje także 
powstanie instalacji solarnych 
przy pięciu budynkach miesz-
kalnych oraz czterech budyn-
kach użyteczności publicznej. 
Trzy obiekty publiczne (Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Orłowie, 
remiza OSP i świetlica wiejska 
w Płużnicy, Szkoła Podstawowa 
w Wiewiórkach) będą posiadały 
zarówno instalację solarną, jak 
i fotowoltaiczną. 

(ToB)

 

 

Wąbrzeźno 
23 kwietnia 2018 

przy Pływalni Miejskiej 
ul. Matejki 2a        

 
Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 

Szybka diagnoza 
ratuje życie
W poniedziałek 23 kwietnia przy pływalni miejskiej 
przy ul. Matejki 2a zostanie zaparkowany mammo-
bus, w którym panie w wieku 50-69 lat będą mogły 
wykonać bezpłatne badanie piersi. 

Wąbrzeźno

Bezpłatna mammografia jest 
prowadzona w ramach Popula-
cyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi. Badanie 
jest refundowane w wieku 50-69 
lat co dwa lata przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia (lub co 12 mie-
sięcy dla kobiet, które w ramach 
realizacji Programu otrzymały 
odpowiednie pisemne wskazanie). 
Nie jest wymagane skierowanie 
lekarskie, ale konieczna jest wcze-
śniejsza rejestracja. Można to zro-
bić pod nr. tel. 58 666 24 44 lub na 
stronie internetowej http://www.
mammo.pl/formularz.

– Mimo, iż mammografia to 
najskuteczniejsza metoda pro-
filaktyki raka piersi, nadal mniej 
niż połowa kobiet poddała się 
bezpłatnemu badaniu w ramach 

Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi – 
mówi dr Małgorzata Cymerman 
z LUX MED Diagnostyka. – Zachę-
camy panie do profilaktyki zwią-
zanej z rakiem piersi, gdyż jest to 
najczęściej występujący nowo-
twór złośliwy wśród Polek.

Mammografia trwa kilka mi-
nut i polega na zrobieniu czte-
rech zdjęć rentgenowskich. Po-
zwala na rozpoznanie i wykrycie 
tzw. zmian bezobjawowych (guz-
ków oraz innych nieprawidłowo-
ści w piersi) w bardzo wczesnym 
etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie 
są one wyczuwalne przez kobietę 
lub lekarza, co zwiększa szansę 
wyleczenia.

(ToB)
fot. nadesłane

Gmina Ryńsk

Stracił prawko
Wąbrzescy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 
prawo jazdy mieszkańcowi powiatu chełmińskiego. 
Przyczyna utraty uprawnień była zbyt „ciężka noga” 
młodego kierowcy.

W niedzielę funkcjonariusze 
patrolowali drogi w Jarantowicach. 
Zatrzymali do kontroli pędzące 
z prędkością 134 km/h audi. Na od-
cinku, gdzie funkcjonariusze doko-
nali pomiaru prędkości obowiązuje 

ograniczenie prędkość do 90 km/h. 
Autem kierował 26-letni mieszka-
niec powiatu chełmińskiego. 

– Policjanci w trakcie wyko-
nywania czynności służbowych na 
miejscu popełnienia wykroczenia 

w policyjnych systemach infor-
matycznych ustalili, że mężczyzna 
posiada prawo jazdy od niespełna 
dwóch lat i w tym czasie po raz 
trzeci przekroczył dopuszczalną 
prędkości o ponad 30 km/h – tłu-
maczy sierż. sztab. Michał Głębocki 
z KPP Wąbrzeźnie.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 
1 lit. H Ustawy prawo o ruchu dro-
gowym stróże prawa zatrzymali 
kierującemu prawo jazdy. Za po-
pełnione wykroczenie 26-latek od-
powie przed sądem.

oprac. (ToB)
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Szpital odpiera 
oskarżenia

Gmina Ryńsk  Czytelnik z Wałycza zgłosił do redakcji podej-
rzenie zaniedbania przez szpital i obsługę karetki swoich obo-
wiązków. Rzecznik szpitala zaprzecza, powołując się na Kujaw-
sko-Pomorski System Ratownictwa 

22 marca do redakcji za-
dzwonił zdenerwowany męż-
czyzna, który twierdził, że do 
chorego z zawałem, 22 marca 
około godziny 13.00, szpital wy-
słał karetkę jedynie z kierowcą. 
Pacjent zmarł, czytelnik winą 
obarczał szpital. Wysłał też do 

redakcji sms o treści:
„Chciałbym was prosić o opi-

sanie naszego pseudo szpitala, 
co prawda nie wróci to życia 
naszemu bliskiemu ale chciał-
bym aby gazeta wyjaśniła sytu-
acje, która miała dzisiaj miejsce 
w Wałczu gdzie wzywaliśmy po-

gotowie do mężczyzny w wieku 
59 lat, miał zawał serca karetka 
przyjechała bez lekarza był sam 
kierowca tej karetki.” (pisownia 
oryginalna) 

Zaintrygowani sprawdzamy 
informację, ponieważ każdy sy-
gnał weryfikujemy. Tak jednak, 
jak się okazuje, nie była praw-
dziwa.  

– W każdej karetce jeździ 
minimum dwóch pracowni-
ków – odpowiada Marta Pió-
ro, rzeczniczka prasowa Grupy 
Nowy Szpital Holding S.A., który 
zarządza wąbrzeskim szpitalem. 
– Sprawdzałam w Kujawsko-Po-
morskim Systemie Ratownictwa, 
tego dnia do Wałycza zostały 
wysłane dwie karetki plus po-
gotowie lotnicze. Jedna karetka 
pojechała do pacjenta z zawa-
łem i do tego chorego zadys-
ponowano pogotowie lotnicze, 
druga karetka w późniejszym 
czasie wyjechała do wypadku 
w Wałyczu. W obu przypadkach 
pomoc udzielano prawidłowo, 
zgodnie z normami.

(nał), fot. ilustracyjne

Gmina Płużnica

Rolnicy odzyskają 
utraconą kasę
Jak informuje Wiesława Szpanowska z Urzędu 
Gminy w Płużnicy, rolnicy z terenu gminy do  
4 kwietnia mogą składać wnioski o przyznanie 
pomocy na pokrycie strat w uprawach, spowo-
dowanych silnymi mrozami na przełomie lutego 
i marca.

– W związku z pismem Wo-
jewody Kujawsko-Pomorskiego, 
dotyczącym wystąpienia na tere-
nie województwa fali mrozów od 
23 lutego do 5 marca br., prosimy 
rolników z naszej gminy o rozpo-
znanie czy zjawisko meteorolo-
giczne spowodowało wystąpienie 
ujemnych skutków przezimowa-
nia w uprawach rolnych – mówi 
Wiesława Szpanowska. – Jeżeli 
tak się stało, to najpóźniej do 
4 kwietnia br. rolnicy powinni 
zgłosić informację do sołtysów 

swoich wsi lub bezpośrednio do 
urzędu gminy (tymczasowa sie-
dziba – budynek rehabilitacji 
w Płużnicy, tel. 728388061). Bę-
dziemy wówczas mogli wystąpić 
do wojewody o powołanie komi-
sji ds. oszacowania strat w upra-
wach – dodaje.

W zgłoszeniu należy podać 
imię i nazwisko, adres, telefon, 
powierzchnię dotkniętą stra-
tą, rodzaj uprawy, procent strat 
i podpis rolnika.

oprac. (krzan)
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drwiny, szyderstwa, pogardy, po-
mówień i upokorzeń – stwierdza 
Maria Kalinowska. – Wszyscy 
członkowie zarządu są członkami 
spółdzielni i posiadają mieszka-
nia w zasobach SMN „Oświata”. 
Jak wszyscy inni mieszkańcy 
spółdzielni tak i my ponosimy 
opłaty związane z utrzymaniem 
tych zasobów, więc jakie dzia-
łania na niekorzyść wspólnego 
dobra mogą mieć miejsce? Poza 
tym praca w organach spółdzielni 
nie jest jedyny źródłem naszego 
utrzymania. Jest to działalność 
dodatkowa i poniekąd społeczna.

Członkowie zarządu mają też 
inne zastrzeżenia do zachowania 
pana Chandzla. Wspominają jak 
zakręcił w swojej piwnicy zawo-
ry regulujące przepływ ciepła, 
odcinając w ten sposób ogrzewa-
nie lokalu mieszkalnego u trzech 
lokatorów w pionie. Pan Bogdan 
zaprzeczył, żeby to zrobił, ale 
nikt oprócz niego nie użytkuje 
tej piwnicy. Piwnica ta zosta-
ła przydzielona do mieszkania 
przez niego zajmowanego i tylko 
on ma do niej dostęp i klucze.

– Prezes potraktował to 
ulgowo. Ale gdyby trafiło na 
mnie, to bym wezwał policję. Pan 
Chandzel nie ma prawa doty-
kać i manipulować przy żadnych 
urządzeniach będących w zaso-
bach spółdzielni – ostrzega Kazi-
mierz Chrapiński.

Na zarzut złego gospodaro-
wanie mieniem spółdzielni Maria 
Kalinowska odpowiada tak:

– Zgodnie z decyzją admi-
nistracyjną wydaną przez wójta 
gminy w Książkach zarząd do-
konał wycinki 7 drzew rosnących 
na działce będącej w wieczystym 
użytkowaniu spółdzielni. Po uzy-
skaniu informacji o kosztach 
wycinki 1 sztuki drzewa przez 
osobę uprawnioną do tych celów 
i ustaleniu jakości i ilości ścięte-
go drzewa, które można by zbyć 
na rynku lokalnym zarząd do-
konał analizy i ustalił, iż koszty 
ścinki drzew znacznie przewyż-
szą środki uzyskane z ewentual-
nej sprzedaży drzewa. Ponadto 
spółdzielnia, która nie prowadzi 
działalności gospodarczej nie 
prowadzi żadnej sprzedaży i nie 
generuje dochodów podlegają-
cych podatkowi dochodowemu. 
Postanowiliśmy więc uzyskane 
drewno ze ścinki zamiast składo-
wać na kompostowniku przeka-
zać bezpłatnie osobom będącym 
w trudnej sytuacji materialnej 
z terenu gminy Książki z prze-
znaczeniem na opał. Drzewa te 
wycięliśmy bez żadnych kosztów 
dla spółdzielni.

Zarząd chciał odpowiedzieć 
panu Bogdanowi osobiście na 
wszystkie wysuwane pod ich ad-
resem zarzuty i uwagi co do swo-
jej działalności, ale ten podobno 
z zaproszenia pisemnego nie sko-
rzystał.

Paulina Grochowalska
fot. ilustracyjne

dzel miał zamiary i intencje. 
Wyglądało jakby chciał mnie do-
tknąć, popchnąć, objąć, a ja się 
odruchowo odsunęłam zasta-
wiając ręką – mówi Maria Kali-
nowska. – Nie jest też prawdą, 
że używamy wulgaryzmów wo-
bec pan Chandzla. Może po pro-
stu zdarza nam się głośniej tłu-
maczyć coś po raz kolejny. Jego 
zarzuty wobec osób pracujących 
w spółdzielni nie mają żadnych 
podstaw prawnych i nie są ni-
czym udowodnione. Kilkukrotnie 
doświadczyliśmy, iż odpowiedź 
zarządu na zadane pytanie pana 
Chandzla nie jest chyba zrozu-
miała dla pytającego, bo po chwi-
li ponownie zostaje to pytanie 
zadane zarządowi. Nie wiemy 
z czego to wynika. Dowodem na 
to są pisma pana Bogdana, kiero-
wane do zarządu znajdujące się 
w dokumentacji spółdzielni.

– Pan Chandzel ma swo-
ją wizję i chciałby wprowadzać 
swoje prawo i rządy. Nie widzi 
natomiast swoich obowiązków – 
stwierdza Henryk Fabrykiewicz, 
prezes zarządu.

Członkowie zarządu odpie-
rają też zarzuty o spotkaniach 
w biurze spółdzielni zakrapia-
nych alkoholem. Twierdzą, że 
wszystkie spotkania zarządu 
z radą nadzorczą odbywają się 
w biurze spółdzielni czasami 
poza godzinami urzędowania 
pracownika księgowości i maja 
charakter służbowy.

– Zarząd spotyka się w miarę 
potrzeb nawet dwa razy w tygo-
dniu. Z radą nadzorczą spotyka-
my się przynajmniej raz w kwar-
tale i z każdego posiedzenia 
sporządzamy protokoły. To nie 
jest żadna impreza – wyjaśnia 
zastępczyni prezesa.

Zarząd skarży się, że pan 
Bogdan ciągle zarzuca ich pisma-
mi z pytaniami i zarzutami trud-
nymi do zrozumienia. Przynosi 
pisma osobiście do biura spół-
dzielni w godzinach pracy księ-
gowej, ale podczas nieobecności 
członków zarządu.

– Generuje niepotrzebne 
koszty dla spółdzielni poprzez 
odpowiedź na pisma np. pismo 
o brak prądu w pomieszczeniach 
piwnicznych. A wystarczyłoby 
przyjść i powiedzieć, że nie ma 
prądu w danej piwnicy, może 
bezpiecznik jest do wymiany. Pan 
Chandzel często nam zarzuca, że 
odpisujemy mu lakonicznie. To co 
mamy napisać? Jak krok po kroku 
został zlokalizowany brak energii 
elektrycznej w pomieszczeniach 
piwnicznych i jak został np. wy-
mieniony bezpiecznik? – mówi 
Kazimierz Chrapiński, członek 
zarządu.

– My odpowiadamy na 
wszystkie pisma w ustawowym 
terminie z podstawą prawną 
oraz kompetencjami zarządu. 
Pan Chandzel w pismach kiero-
wanych do zarządu daje upust 
swoim emocjom poprzez słowa 

zamontowanych w jego lokalu 
mieszkalnym.

– Zarząd raz do roku robi 
kontrolę wodomierzy pod wzglę-
dem ilości zużycia wody i stanu 
oplombowania tych wodomierzy, 
ale nigdy nie zostaliśmy wpusz-
czeni do lokalu mieszkalnego 
pana Chandzla w tym celu. Wła-
ściciel lokalu mieszkalnego unie-
możliwiał nam odczyty. Przez to 
nie wiemy nawet w jakim stanie 
jest ten wodomierz, nie mamy 
też możliwości zakwestiono-
wania odczytów wodomierza. 
A analizując stany zużycia wody 
w spółdzielni zauważyliśmy, że 
nie zgadza nam się ilość zużycia 
wody podawana przez miesz-
kańców globalnie z pomiarami 
licznika głównego – mówi Maria 
Kalinowska, zastępca prezesa. – 
Odczyty zużycia ciepła są prze-
prowadzane w naszej spółdziel-
ni zdalnie przez firmę, z którą 
mamy podpisaną umowę na 
rozliczanie kosztów centralnego 
ogrzewania, gdyż są to podziel-
niki ciepła elektroniczne. Zanim 
wprowadzono elektroniczne od-
czyty zużycia ciepła pan Chan-
dzel potwierdzał prawidłowość 
odczytu własnym podpisem 
u pracownika firmy dokonującej 
odczytów i rozliczającej energię 
cieplna w naszej spółdzielni. Nikt 
z właścicieli lokali mieszkalnych 
wcześniej nie kwestionował wy-
ników pomiaru urządzeń służą-
cych do rozliczenia energii ciepl-
nej w poszczególnych lokalach 
oraz zasad rozliczania kosztów 
ciepła na podstawie obowiązu-
jącego w naszej spółdzielni regu-
laminu uchwalonego przez radę 
nadzorczą.

Od 2000 r. co trzy lata dzia-
łalność spółdzielni podlega lu-
stracji pełnej czyli kontroli w za-
kresie całokształtu działalności 
spółdzielni prowadzonej przez 
zewnętrzną organizację – Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowej z siedzibą w Toruniu.

– Nigdy nie było zastrzeżeń 
tj. „Zarząd spółdzielni wyka-
zał należytą dbałość o właściwe 
zabezpieczenie majątku (jest 
ubezpieczony). Gospodarka pro-
wadzona jest w oparciu o plany 

finansowo-gospodarcze uchwa-
lone przez radę nadzorczą. Prze-
strzegane są zasady działania 
w interesie ogółu członków spół-
dzielni. Ocena ekonomiczna spół-
dzielni jest pozytywna.” – cytuje 
zapis w jednym z protokołów 
z lustracji Maria Kalinowska.

Zarząd zaprzecza również, 
aby uniemożliwiał panu Bogda-
nowi dostęp do statutu spół-
dzielni jako jej członkowi. W myśl 
nowelizacji ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz usta-
wy Prawo Spółdzielcze, które 
obowiązują od 9 września 2017 
r. członkiem spółdzielni stała 
się każda osoba fizyczna, której 
przysługuje własnościowe pra-
wo do lokalu w SMN „Oświata”. 
Dotyczy to również pana Bogda-
na. Może więc on na podstawie 
pisemnej prośby w biurze za-
rządu zapoznać się ze statutem 
spółdzielni oraz obowiązującymi 
w spółdzielni regulaminami. Od 
czasu wejścia w życie ustawy nie 
skorzystał z tego prawa. Gdyby 
to zrobił dowiedziałby się np. że 
wzrost opłaty wpisowej i udziału 
członkowskiego wnoszone przez 
członka spółdzielni, które budzi-
ły jego zastrzeżenia są spowodo-
wane zapisem w statucie, który 
mówi o tym, że wpisowe i udział 
wzrasta wraz ze wzrostem mini-
malnego wynagrodzenia. Według 
obowiązujących przepisów, ani 
pan Bogdan ani inne osoby nie-
upoważnione nie mają prawa do 
wglądu w listę obecności, listę 
płac czy w akta osobowe człon-
ków spółdzielni. Prawo do tego 
mają osoby upoważnione z mocy 
prawa np. członkowie rady nad-
zorczej, członkowie komisji rewi-
zyjnej czy członkowie zewnętrz-
nych organów kontrolujących 
spółdzielnię. Nie są tajemnicą dla 
członków spółdzielni kwoty za-
robków zarządu. Każdy członek 
zarządu pracuje na umowę zlece-
nie i otrzymuje za to co miesiąc 
niewielką kwotę.

Awantura w biurze, o której 
opowiadał pan Bogdan według 
relacji członków zarządu uczest-
niczących w tej rozmowie też 
wyglądała inaczej.

– Nie wiem jakie pan Chan-

Dokończenie ze str. 1
I do bicia szła. Myślała, że ja 

się przestraszę. Złapali ją prezes 
z księgową i mówią „Co ty robisz? 
Wiesz co byś sobie narobiła?”– 
relacjonuje mężczyzna. – Za ja-
kiś czas znów poprosiłem o spo-
tkanie. Była cała trójca: prezes, 
zastępczyni prezesa i członek 
zarządu Kazimierz Chrapiński. 
Wyraziłem swoją opinię o nieład-
nym zachowaniu pani Kalinow-
skiej, a pan Chrapiński do mnie 
mówi „Ja to bym ci wy... tak, że 
byś się kopytami przykrył!”.

Pan Bogdan twierdzi rów-
nież, że zarząd bardzo często robi 
w biurze libacje alkoholowe.

– Patrzę, a tu pani księgo-
wa idzie z reklamówkami, za nią 
przychodzi pani Kalinowska z re-
klamówką i koszykiem. Idzie też 
prezes i niesie coś w reklamów-
ce. I pan Chrapiński, który trzy-
ma coś pod pachą. A potem szła 
cała rada nadzorcza. Wezwałem 
policję, ale za późno przyjechała 
– opowiada pan Bogdan. – Część 
uczestników już wyszła, a część 
została. Zgasili światło i cicho 
było. Innym razem powiedziałem 
im, że zaraz będzie radiowóz, to 
w ułamku sekundy nie było niko-
go.

Pan Chandzel zarzuca też za-
rządowi niekorzystne gospoda-
rowanie mieniem spółdzielni.

– Wycięli 7 grubych drzew 
i wzięli dla siebie. Prezes wziął 
dla swojej mamy na opał, a czło-
nek zarządu dla swojej mamy 
i siostry. A cienkie gałązki zabrała 
osoba, która posprzątała po wy-
cince drzew. Dlaczego za to drew-
no nie wpłynęły żadne pieniądze 
do biura? Przecież to nie jest ich 
prywatna posesja – denerwuje 
się pan Bogdan. – Wymontowane 
były w bloku też stare metalo-
we drzwi wejściowe i wstawione 
nowe. Dlaczego za te stare drzwi 
nie ma pieniędzy ze złomu?

Spotkaliśmy się z zarządem 
spółdzielni „Oświata”, aby po-
rozmawiać o zarzutach Bogdana 
Chandzla. Zaczęliśmy od rozli-
czeń za ciepłą wodę i ogrzewanie. 
Według członków zarządu pan 
Bogdan sam przynosi do biura 
spółdzielni odczyty wodomierzy 

Gmina Książki

Słowo przeciwko słowu

WABRZEZNO–CWA.PL
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Młodzież planuje przyszłość
WĄBRZEŹNO  Po raz szósty w Wąbrzeźnie odbyły się Targi Edukacji i Pracy, skierowane głównie do 
młodzieży i przyszłych studentów 

Z oferty wystawców, którzy 
rozstawili swoje stoiska 22 marca 
w wąbrzeskim liceum mogli sko-
rzystać uczniowie ostatnich klas 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 
osoby poszukujące pracy. 

– Młodzież miała okazję zapo-
znać się z ofertą edukacyjną szkół 
z województwa kujawsko-pomor-
skiego, a osoby poszukujące za-
trudnienia mogły otrzymać oferty 
pracy krótkoterminowej i stałej, 
w kraju i za granicą – mówi Joan-
na Okulińska, pracownik Punktu 
Pośrednictwa Pracy Ochotniczych 
Hufców Pracy w Wąbrzeźnie, któ-
ry było organizatorem przedsię-
wzięcia. – Targi z roku na rok się 
rozwijają. I myślimy by w przy-
szłym roku zorganizować je na 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Zawodowych w Wąbrzeźnie. Mo-
glibyśmy poszerzyć je o ofertę dla 
gimnazjalistów – wystawiałyby 
się też szkoły średnie.

Wśród wystawców byli m.in.: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Uniwersytet Warszaw-
ski, Kujawsko-Pomorska Szkoła 
Wyższa z Bydgoszczy oraz szkoły 
wyższe i policealne. 

Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy z Bydgoszczy przy-
wiózł ze sobą drukarkę 3D. 

– Pierwsze zastosowanie ta-
kiej drukarki to wykonanie mode-
li nowych produktów, które mają 
trafić na rynek. Nie trzeba wtedy 
wykonywać drogich narzędzi czy 
formy, można to wydrukować 
– opowiada dr inżynier Artur 
Kościuszko z Zakładu Inżynie-
rii Materiałowej i Przetwórstwa 
Tworzyw na Wydziale Inżynie-
rii Mechanicznej Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Technologicznego 
w Bydgoszczy. – Dentyści wy-
korzystują technologię druku 
3D do zrobienia modelu żuchwy 
– ułatwia im to wykonanie im-
plantów. W medycynie robi się 
też protezy różnego typu. W Byd-
goszczy mamy lidera jeśli chodzi 
o konstrukcję form wtryskowych. 

Oni w druku 3D wykonują formy 
wtryskowe, ale nie drukują z two-
rzywa tylko ze spiekanych prosz-
ków metali. To pokazuje jaki jest 
obszar zastosowania tej techno-
logii.

Szkoła oferuje atrakcyjny kie-
runek – przetwórstwo tworzyw 
sztucznych (studia inżynierskie, 
stacjonarne, siedmiosemestro-
we) o profilu praktycznym. Zaję-
cia częściowo będą realizowane 
w firmach zrzeszonych w Bydgo-
skim Klastrze Przemysłowym.

– Kształcimy na rynek pracy.  
Większość naszych absolwentów 
nie ma problemów z zatrudnie-
niem. I to jest takie charaktery-
styczne w szczególności dla ab-
solwentów wydziału inżynierii 
mechanicznej – mówi Artur Ko-
ściuszko.

W targach uczestniczyli też: 
Powiatowy Urząd Pracy w Wą-
brzeźnie, Wojskowa Komenda 
Uzupełnień z Grudziądza, Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego 

i Praktycznego oraz agencje za-
trudnienia m.in. Covebo. 

– Osobom uczącym się ofe-
rujemy 2-miesięczny wyjazd wa-
kacyjny do Holandii. Są to ofer-
ty produkcyjne i magazynowe. 
W przypadku młodych osób nie 
jest potrzebne doświadczenie. 
W przypadku uczniów koniec 
pracy przewidziany jest na ko-
niec sierpnia, żeby zdążyli wrócić 
do szkoły, a studenci mogą pra-
cować nawet do końca września 
– mówi Kamil Piętka, mobilny 
rekruter w firmie „Covebo”. – Dla 
osób nieuczących się mamy pracę 
w całym roku. Praca jest legalna 
– z ubezpieczeniem i zakwatero-
waniem. Dla osób młodych w Ho-
landii są stawki wiekowe.

W targach wzięli też udział 
przedstawiciele Ochotniczych 
Hufców Pracy z Torunia repre-
zentowanych przez Mobilne Cen-
trum Informacji Zawodowej oraz 
doradcy Eures. Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych mogli zasię-

gnąć informacji o interesujących 
ich kierunkach. 

– Myślę o kierunku medycz-
nym. Niekoniecznie o zawodzie 
lekarza, ale np. asystencie leka-
rza czy dentysty. Zainteresowała 
mnie szkoła im. św. Jana z To-
runia. Gdy będę bliżej szukania 
szkoły policealnej to wezmę ją 
pod uwagę – mówi licealistka Do-
minika Sochacka.

– Chciałabym wyjechać do 
pracy za granicę, albo pójść do 
liceum. Uważam, że zawód, któ-
rego się uczę – fryzjer jest przy-
datny i dobrze płatny – stwierdza 
uczennica zawodówki Ewelina 
Rybka.

Punkt Pośrednictwa Pracy 
w Wąbrzeźnie udzielała informa-
cji o aktualnych ofertach pracy, 
możliwościach zatrudnienia na 
lokalnym rynku oraz o usługach 
świadczonych przez Ochotnicze 
Hufce Pracy.

Tekst i fot. 
Paulina Grochowalska

Targi Edukacji i Pracy w Wąbrzeźnie odbyły się po raz szósty 
Dominika Sochacka i Aneta Sternicka 
są zainteresowane kierunkami medycznymi

Pracownicy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy reklamowali swoją uczelnię Ewelina Rybka i Paulina Zielińska myślą już o tym co będą robić po ukończeniu zawodówki
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Przy stoisku WTZ

Stoisko ośrodka z Dębowej Łąki

Jarmark stanowił też okazję do rodzinnych spacerów

Sprzedaliśmy niemal wszystkie ozdoby – mówią zadowoleni 
przedstawiciele DPS-u

Organizatorzy przygotowali także konkursy dla najmłodszych

Mazurek jest nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych

WABRZEZNO–CWA.PL

Jak informują organizato-
rzy, podczas kiermaszu swoje 
produkty prezentowali wystaw-
cy z różnych regionów, nie tylko 
z naszego powiatu. Na stoiskach 
można było znaleźć kolorowe pi-
sanek i ozdoby, wyroby wiklinowe 
i rękodzielnicze, ekologiczne wę-
dliny, miody, stroiki oraz trady-
cyjne potrawy związane z Wiel-
kanocą.

Sympatyczną atrakcją kier-
maszu było pamiątkowe zdjęcie 
z „zajączkiem”, które szczególnie 
cieszyło najmłodszych uczestni-
ków niedzielnej imprezy. Zdjęcia 
wykonywała nasza redakcyjna 
koleżanka. Zapraszamy do odwie-
dzania galerii w internetowym 
wydaniu gazety. 

Spore kolejki ustawiały się po 
ekologiczne i zdrowe wędliny. Nie 
zabrakło też amatorów waty cu-
krowej. 

– Receptura jest niezmienna 
od kilkudziesięciu lat – zachwa-
la sprzedawca. – Sposób przy-
gotowania także. Potrzebna jest 
wirówka i cukier. Jedyna różnica 
polega na tym, że dawniej urzą-
dzenie było napędzane na pedały, 
a teraz elektrycznym silniczkiem, 

zasilanym z akumulatora. No 
i obecnie mamy łatwy dostęp do 
barwników spożywczych. Można 
więc skosztować nie tylko puszy-
stej białej waty, ale też jej odmia-
ny w różnych kolorach. Amatorów 
nie brakuje. Najwięcej oczywiście 
dzieci, ale i dorośli nie pogardzą 
słodyczą – dodaje.

Swoje stoiska ze świątecz-
nymi ozdobami miały także in-
stytucje publiczne – Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Dębowej Łące oraz 
Dom Pomocy Społecznej z Wą-
brzeźna. 

– Sprzedaliśmy niemal 
wszystkie przygotowane przez 
naszych podopiecznych ozdoby 
–słyszymy przy stoisku DPS-u. 
– Nasi artyści są z tego powodu 
bardzo zadowoleni – mówią pra-
cownicy.

Podczas jarmarku rozstrzy-
gnięte zostały dwa konkursy – 
na mazurek wielkanocny i palmę 
wielkanocną. Ich laureatami zo-
stali: Mazurek wielkanocny - I m. 
– Warsztat Terapii Zajęciowej 
Wąbrzeźno; II m. – Zespół Szkół 
Wronie; III m. – Danuta Grocho-

walska. Palma wielkanocna –  
I m. – Koło Gospodyń Wiejskich 
w Czystochlebiu; II m. – Dom Po-
mocy Społecznej w Wąbrzeźnie; 
III m. – Szymon Bąkowski, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wąbrzeźnie. Wyróżnienie 
zdobyły Paulina Grochowalska 
z Wąbrzeźna (dziennikarka Tygo-
dnika CWA) oraz Marta Kowalska 
z Szkoły Podstawowej nr 3 w Wą-
brzeźnie.

Coroczne przedświąteczne 
jarmarki cieszą się dużą popular-
nością wśród mieszkańców Wą-
brzeźna. Stanowią nie tylko okazję 
do kultywowania tradycji związa-
nych ze świętami wielkanocnymi, 
ale też dają możliwość zakupienia 
ekologicznej żywności. 

– Mamy nadzieję, że zakupio-
ne produkty będą zdobiły nieje-
den świąteczny stół. Dziękujemy 
długoletnim wystawcom i tym, 
którzy po raz pierwszy zaszczycili 
nas swoją obecnością, mieszkań-
com za miłe słowa i swoją obec-
ność oraz gościom odwiedzają-
cym Miejski Jarmark Wielkanocny 
w Wąbrzeźnie – podsumowuje 
dyrektor WDK Gizela Pijar.

Tekst i fot. (krzan)

Przedświąteczne handlowanie
WĄBRZEŹNO  25 marca, w Niedzielę Palmową, na Placu Jana Pawła II odbył się Miejski Jarmark Wielka-
nocny, zorganizowany przez Wąbrzeski Dom Kultury. Ciekawa i pożyteczna inicjatywa na stałe wpisała się 
do przedświątecznego kalendarza

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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Wiosnę przywitali
poezją i piosenkami
Grupa uczniów ze szkoły w Wielkich Radowiskach 
spędziła wieczór w miejscowej bibliotece na czytaniu 
poezji.

Wąbrzeźno

Pokoleniowa współpraca
„Słowobrazy” to publikacja będąca efektem współpracy uczniów z Zespołu Szkół 
we Wroniu i wąbrzeskich seniorów.

Gmina Dębowa Łąka

wielkanocne spotkania kulinarne
POWIAT  Od 12 do 22 marca Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska organizowała warsztaty kulinar-
ne o tematyce świątecznej. W programie znalazło się gotowanie babki wielkanocnej, faszerowanie jaj oraz 
gotowanie żurku na zakwasie. Zajęcia prowadziła trenerka kulinarna Elżbieta Tomaszewska

21 marca obchodzimy: pierw-
szy dzień kalendarzowej wiosny, 
nieformalnie Dzień Wagarowicza 
oraz Światowy Dzień Poezji. Bi-
blioteka w Wielkich Radowiskach, 
przy współpracy z miejscową 
szkołą, postanowiła uczcić ten 
dzień i zorganizowała spotkanie 
dotyczące życia i twórczości Jana 
Brzechwy i Juliana Tuwima. 

Dzieci m.in. czytały na głos 
wiersze poetów oraz rozwiązy-
wały zadania z nimi związane. 
Poznały też piosenki z „Akade-
mii Pana Kleksa” oraz malowały 
w grupach słynną Lokomotywę. 
Za udział w zabawie maluchy 
otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i słodycze.

(pg), fot. nadesłane

20 marca w Wąbrzeskim 
Domu Kultury odbyła się pro-
mocja książki „Słowoobrazy”, 
która powstała pod redakcją 
poetki Aleksandry Bacińskiej, 
Natalii Kurnik i Jakuba Skrzyp-
czaka. Tomik zawiera wiersze, 
prozę i zdjęcia, których autora-
mi są uczniowie Zespołu Szkół 
we Wroniu oraz wąbrzescy se-
niorzy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

Książka jest efektem pro-
jektu „Coś za coś. Międzypoko-
leniowy jarmark wymiany myśli, 
uczuć i zdarzeń” zainicjowane-
go przez Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Toruniu. 
W ramach projektu odbywały 
się spotkania i warsztaty, dys-
kusje i zabawy służące temu 
by obie grupy – młodzież i se-
niorzy, wzajemnie się poznali 
i „weszli” w swoje światy oraz 

stworzyli model wzajemnej 
współpracy grup pokolenio-
wych w kształtowaniu wartości 
istotnych w życiu społecznym.  
Zadanie dofinansowane zostało 
z budżetu państwa w ramach 
Programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
samorząd województwa kujaw-
sko-pomorskiego.

(pg)
fot. nadesłane

przedsiębiorców zachęcamy do 
zapoznania się z formularzami 
wniosków o przyznanie pomocy 
wraz z załącznikami, w tym biz-
nesplanem. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod nr tel. 
(56) 687-75-35 – dodaje dyrektor 
biura. 

Biuro LGD z siedzibą przy ul. 
Mickiewicza 12 świadczy także 
bezpłatne doradztwo w zakresie 
możliwości ubiegania się o fun-
dusze unijne.

(krzan)
fot. nadesłane

mia Wąbrzeska.
– W związku z licznymi py-

taniami dotyczącymi terminu 
naboru wniosków na podejmo-
wanie działalności gospodarczej 
informujemy, że przewidywany 
termin opublikowania ogłoszenia 
o konkursie to początek maja – 
wyjaśnia Maciej Rataj. – Zawia-
domienie o konkursie zostanie 
zamieszczone na stronie interne-
towej LGD na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem naboru wniosków. 
Osoby zainteresowane możliwo-
ścią ubiegania się o wsparcie dla 

Szkolenia odbyły się na tere-
nie gmin: Dębowa Łąka, Książki, 
Ryńsk oraz Wąbrzeźno. Organiza-
torzy przygotowali łącznie osiem 
warsztatów, w których uczest-
niczyło 136 osób. Celem spotkań 
było udoskonalanie umiejętności 
artystycznych uczestników, a tak-
że aktywizacja lokalnej społecz-
ności oraz kultywowanie trady-
cyjnych zwyczajów świątecznych. 

Jak informuje Maciej Rataj, 
uczestnicy warsztatów wspólnie 
przygotowali klasyczne potrawy 
wielkanocne: babkę, żurek na za-

kwasie oraz faszerowane jajka po 
staropolsku. 

– Co ciekawe, te tradycyjne 
potrawy przyrządzone zostały 
w nieszablonowy sposób, z nut-
ką nowoczesności – podkreśla 
dyrektor biura LGD Ziemia Wą-
brzeska. – Panie przygotowa-
ły żurek na zakwasie owsianym 
oraz z kleksem z bitej śmietany, 
chrzanu i kolorowego pieprzu, 
natomiast jajka były faszerowa-
ne pastą z awokado. Uczestnicy 
warsztatów ugotowali również 
babkę wielkanocną – opisuje Ma-

ciej Rataj. 
– Wspólne gotowanie było 

także okazją do wymienienia się 
przepisami, często przekazywa-
nymi w naszych rodzinach z po-
kolenia na pokolenie – dodaje 
Michalina Balawajder, animatorka 
projektów społecznych. 

Na stronie internetowej www.
lgdwabrzezno.pl udostępnione 
zostały przepisy z warsztatów. 
Natomiast szczegółowa fotore-
lacja z każdego dnia warsztatów 
zamieszczana była na bieżąco na 
profilu facebookowym LGD Zie-
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

SMS-y premium pod kontrolą

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

Nowa podstawa programowa 

dla szkół branżowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do 

konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresor-

towych projekt nowelizacji rozporządzenia wpro-

wadzającego nową podstawę programową kształ-

cenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla 

absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz 

szkoły policealnej, od roku szkolnego 2019/2020. 

Propozycja zakłada, że absolwenci 8-letnich pod-

stawówek i gimnazjów, którzy wybiorą naukę 

w branżowych szkołach I stopnia, będą się uczyli 

w odrębnych klasach i według innej podstawy pro-

gramowej.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

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

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

Sejm za badaniami dla myśliwych

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

Ujednolicony wiek dla sędziów

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

Internetowe Konto Pacjenta

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

Rusza informacja senioralna

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

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

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

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

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

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

wiczówny 93. Można też skorzystać z telefonu informacyjnego Regionalnego Ośrodka 

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

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

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

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

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

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

(pw)

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

ASF

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

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

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

(pw)

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

Mechanizacja

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

Agregat służy do podorywek 
oraz do uprawy i doprawiania 

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

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

(pw)

Hodowla

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

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

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

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

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

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

(pw)

Uprawa

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

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

czasu na wykonanie tych zabie-
gów. 

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

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

(pw)

Rynek

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

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

Jaja z chowu klatkowego po-

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

drób utrzymywany jest w cho-
wie ściółkowym. 

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

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

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

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

i miała ona chronić budynki przed 
burzami.

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

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

znak ostatniej wieczerzy Chrystusa 
z apostołami.

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

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

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

O G Ł O S Z E N I E

symbol naszych umiejętności.
W niedzielę wstajemy wcze-

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

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

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

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

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

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

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

(maw)
fot. pixabay

O G Ł O S Z E N I E



Czwartek 29 marca 2018IV KULTURA 

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

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

 Wąbrzeźno
 6 kwietnia o 17.00 w WDK aktorzy Teatru Objazdowego Pomarańczowy 

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

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

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

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

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

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

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

Park powstanie przy północnej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05:20 Ukryta prawda odc. 187 - serial 

06:25 Szpital odc. 284 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 3 - serial 

08:20 Przepis na życie

  odc. 4 s. 2 - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach 

 odc. 12 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 559 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 4 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 458 - serial 

14:55 Szpital odc. 285 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 1 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 5 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 13 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 560 - serial 

20:00 Tower Heist. Zemsta cieciów 

 - komedia

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

23:15 American Horror Story: Asylum 

 odc. 5 s. 2 - serial 

00:15 Nebraska - komediodramat 

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

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

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:15 Dezerterzy odc. 69 

08:45 Informacje kulturalne  

09:10 Brzezina - dramat

11:00 Rodzina Połanieckich 

 odc. 1 - serial 

12:25 Studio Kultura - rozmowy 

12:35 Powinowactwo - dramat 

13:40 Zawieście czerwone latarnie 

 - dramat 

15:55 Chuligan literacki odc. 73 

16:30 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat 

18:25 MappaMundi - fi lm 

19:15 Madame Tutli-Putli - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Rozstanie - dramat 

22:20 Scena klasyczna odc. 13

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 103

23:20 Sól Ziemi - fi lm 

01:10 Rzecz Polska odc. 4

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

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

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

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 16 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2217

10:55 Ukryta prawda odc. 883 - serial

12:00 Szkoła odc. 535 - serial

13:00 19+ odc. 236 - serial

13:30 Szpital odc. 772 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 536 - serial 

16:30 19+ odc. 237 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 884 - serial 

18:00 Szpital odc. 773 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 136

19:50 Uwaga! odc. 5264

20:10 Doradca smaku odc. 17 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2654 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 140

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 17 

22:35 Last Minute - komedia 

00:15 Willow - fi lm 

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

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

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

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

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

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

„Zemsta cieciów”
(2011r.) TVN7 20:00



Piątek, 30 marca 2018

17:55 Leśniczówka

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

05:20 Ukryta prawda odc. 188 - serial 

06:25 Szpital odc. 285 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 4 - serial 

08:20 Przepis na życie odc. 5 s. 2 

 - serial 

09:15 Agentka o stu twarzach odc. 13 

 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 560 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 5 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 459 - serial 

14:55 Szpital odc. 286 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 3 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 6 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 14 

 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 561 - serial 

20:00 Piramida strachu - fi lm 

22:25 Pearl Harbor - dramat 

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

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

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

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

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

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Męka Pańska w Avili według 
 św. Jana - fi lm 
09:30 Serce i oblicze Boga - fi lm
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Droga Krzyżowa z Ojcem 
 Świętym Janem Pawłem II. 
 Koloseum 2005 - fi lm 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Misterium muzyczne 
 Droga Krzyżowa 
14:00 Cuda Jezusa odc. 35 - serial 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 „Krzyżu Święty, nade wszystko!” 
 - historia krzyża 
 św. Jana Pawła II - fi lm 
17:00 Liturgia Wielkiego Piątku 
 z Bazyliki Świętego Piotra 
 w Watykanie 
19:20 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 23 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Wielki Piątek - fi lm 
21:15 Droga Krzyżowa 
 z rzymskiego Koloseum 
 pod przewodnictwem 
 Ojca Świetego Franciszka 
22:45 Głos serca odc. 7 - serial 
23:25 Kartka z kalendarza 
23:30 Największy dar odc. 1

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

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 17 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2218

10:55 Ukryta prawda odc. 884 - serial

12:00 Szkoła odc. 536 - serial

13:00 19+ odc. 237 - serial

13:30 Szpital odc. 773 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 537 - serial 

16:30 19+ odc. 238 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 885 - serial 

18:00 Szpital odc. 774 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:48 Raport smogowy - wiem czym 

oddycham odc. 137

19:50 Uwaga! odc. 5265

20:00 Avengers: Czas Ultrona - fi lm 

23:00 Wyścig po życie - fi lm

00:55 Góra czarownic - fi lm 

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

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Lombard. Życie pod 
zastaw

11:00 Rodzina 
Połanieckich

08:00 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

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

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

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

„Wyścig po życie”
(2013r.) TVN 23:00



Sobota, 31 marca 2018

20:25 Komisarz Alex

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

05:40 Ukryta prawda odc. 189 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Zaklinaczka duchów odc. 1 

 - serial 

09:50 Zaklinaczka duchów odc. 2 

 - serial 

10:50 Zaklinaczka duchów odc. 3 

 - serial 

11:55 Przepis na życie odc. 2 s. 2 

 - serial 

12:55 Przepis na życie odc. 3 s. 2 

 - serial 

13:50 Przepis na życie odc. 4 s. 2 

 - serial 

14:50 Wpuszczony w kanał - fi lm 

16:40 Goonies - fi lm 

19:00 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

21:15 Miłość na zamówienie - komedia 

23:20 Świadek - fi lm

01:45 Darknet: Drugie dno Internetu 

 - fi lm 

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

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

06:50 Taki jest świat odc. 52 s. 3

07:30 Tajemnice medyczne odc. 15 

 - serial 

08:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 60 s. 2 - serial 

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 61 s. 2 - serial 

10:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 62 s. 2 - serial 

11:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 63 s. 2 - serial 

12:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 64 s. 2 - serial 

13:30 Moja dziewczyna 

 - komediodramat 

15:35 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

17:55 Zakonnica w przebraniu 

 - komedia

20:00 Noe: Wybrany przez Boga - fi lm 

22:55 Szybcy i martwi - western 

01:00 Na jedwabnym szlaku - serial 

08:00 W pustyni i w puszczy odc. 3 

 - serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Jesteś, który jesteś 

10:20 Polska. Ścieżki tańca - fi lm 

11:25 Odyseja fi lmowa odc. 5 - serial 

12:40 Barwy ochronne - dramat 

14:20 Wydarzenie aktualne 

14:55 Wszyscy mają się dobrze 

 - dramat 

17:10 - fi lm - fi lm 

17:55 Dranie w kinie odc. 22

18:35 Pieśni z dalekiej wyspy 

20:00 Hamlet - dramat 

22:25 Leszek Możdżer 

 & Holland Baroque 

23:50 Kaznodzieja z karabinem - fi lm

02:05 Igła - thriller

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

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

06:15 Na sygnale odc. 183 - serial 

06:45 Barwy szczęścia odc. 1831 

 - serial 

07:20 Barwy szczęścia odc. 1832 

 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie 

10:55 M jak miłość odc. 1361 - serial 

11:55 M jak miłość odc. 1362 - serial 

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

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Pewnego razu w Rzymie 

 - komedia 

17:50 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:20 Pogoda 

18:25 Sport-telegram 

18:30 Postaw na milion - kulisy 

18:40 Postaw na milion Teleturniej 

19:35 Lajk! odc. 12

19:55 Kocham Cię, Polsko! 

 - rozgrzewka odc. 5

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

21:35 Spectre - fi lm

00:05 Osaczony - thriller

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1063

11:00 Na Wspólnej odc. 2651 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2652 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2653 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2654 - serial

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

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

14:50 MasterChef Junior odc. 4 s. 3

16:25 Efekt domina odc. 4 s. 5

16:55 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 17

17:55 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 6 s. 3

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:43 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 138

19:45 Uwaga! odc. 5266

20:00 Kopciuszek - fi lm 

22:15 Królewna Śnieżka i Łowca - fi lm 

00:55 Ile waży koń trojański? - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 My3 odc. 33 

08:00 Mulan - fi lm 

09:55 Makaronowy zawrót głowy odc. 7

10:10 Ewa gotuje odc. 327

10:40 Makaronowy zawrót głowy odc. 8

10:55 Nasz nowy dom odc. 72 

11:55 Wyjdź za mnie odc. 2

12:55 Top chef odc. 72

14:25 Umów się ze mną. Take me out 

 odc. 4

15:45 Kabaret na żywo odc. 34

17:45 SuperPies odc. 5

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 144 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich odc. 31 

 - serial 

20:05 Pan Popper i jego pingwiny 

 - komedia 

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 82

00:10 Piksele - komedia 

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

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

przepisy

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

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

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

„Mulan”
(1998r.) Polsat 08:00

„Zabić Jezusa”
(2015r.) TVP 1 21:25



Niedziela, 1 kwietnia 2018

15:55 Korona królów

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

06:00 Jeźdźcy smoków odc. 1 - serial 

06:30 Jeźdźcy smoków odc. 2 - serial 

06:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial 

07:25 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial 

07:55 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial 

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

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

09:25 Aladyn i król złodziei - fi lm 

11:00 Galileo odc. 671

12:00 Galileo odc. 672

13:00 Mali agenci. 

 Wyścig z czasem 4D - fi lm 

14:55 Od sklepowej do królowej 

 - komedia 

16:50 Reakcja łańcuchowa - thriller

19:00 Galileo odc. 673 

20:00 Wyścig szczurów - komedia 

22:15 Helikopter w ogniu - dramat 

01:30 Anioł śmierci - fi lm

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

07:00 Przygody Merlina 

 odc. 8 s. 2 - serial 

09:00 Ostatni smok - fi lm 

10:05 Alvin i wiewiórki II - fi lm 

11:50 Kamienne serce odc. 11 - fi lm 

13:35 Deszczowa wróżka - fi lm 

15:40 Piękna i bestia - fi lm 

17:50 Wybuchowa para - komedia

20:00 Gladiator - dramat 

23:05 Dziewiąty legion - fi lm 

01:25 Uwikłana odc. 4 - serial 

08:00 W pustyni i w puszczy 

 odc. 4 - serial 

09:05 Ocaleni przez Chopina - fi lm 

10:05 Trzeci punkt widzenia odc. 230 

10:35 Skarby króla Salomona - fi lm 

12:35 Ja gorę! - komedia 

13:05 Chuligan literacki 

13:40 Fortepian Chopina - fi lm 

14:00 Warszawski Fortepian Chopina 

15:05 84 Charing Cross Road - fi lm 

16:55 Rzecz Polska odc. 5

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Awatar, czyli zamiana dusz - fi lm 

19:20 Słońce i cień - fi lm 

20:20 Cyrulik syberyjski 

 - komediodramat 

21:55 Trzeci punkt widzenia odc. 230 

22:35 Pielgrzym - fi lm 

23:50 Last Night of the Proms 2015 

01:30 Mona Lisa - dramat 

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

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

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

05:25 Mango - Telezakupy 

07:35 Odlot - fi lm

09:40 Pajęczyna Charlotty - fi lm 

11:40 Góra czarownic - fi lm

13:45 Avengers: Czas Ultrona - fi lm

16:45 Muppety: Poza prawem 

 - komedia 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5267

20:01 Everest - thriller

22:40 Red Eye - thriller

00:20 Królewna Śnieżka i Łowca - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 34 

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 35 - serial 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 36 - serial 

09:15 Księga smoków - fi lm 

09:40 Pocahontas - fi lm 

11:20 Piksele - komedia

13:40 Pan Popper i jego pingwiny 

 - komedia

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 82

17:45 Nasz nowy dom odc. 111 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 W rytmie serca odc. 19 - serial 

21:05 Kabaret Skeczów Męczących. 

 Radio. Muzyka. Żarty 

00:05 Kołysanka - komedia 

05:40 Ukryta prawda odc. 190 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 15 - serial 

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

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

11:35 Egipskie psiaki - komedia 

13:30 Piramida strachu - fi lm 

15:50 Tylko dla orłów - fi lm 

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

20:00 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

23:30 Strzelec odc. 1 - serial 

00:30 Krwawy diament - dramat 

09:30 Przepis na życie 19:00 Galileo

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

18:35 Wiktoria

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

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

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

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

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

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

05:50 Ukryta prawda odc. 191 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Przyjaciele odc. 16 - serial 

09:30 Przyjaciele odc. 17 - serial 

10:00 Dzwoneczek i bestia 

 z Nibylandii - fi lm 

11:40 Lassie - fi lm 

13:40 Mała księżniczka - fi lm 

15:45 Młode szpady - fi lm 

17:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

20:00 Incepcja - fi lm

23:10 Piękne istoty - fi lm 

01:45 Ja cię kocham, a ty z nim 

 - komedia 

06:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial 

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

07:40 Aladyn i król złodziei - fi lm

09:15 Mulan - fi lm 

11:40 Galileo odc. 672

12:40 Galileo odc. 673

13:50 Tarzan II odc. 2 - fi lm

15:25 Mali agenci. 

 Wyścig z czasem 4D - fi lm

17:05 Agent z przypadku - komedia

19:00 Policjantki i policjanci odc. 385 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 173 - serial 

21:05 Detoks - thriller

23:05 Wezwanie - thriller

01:15 Tajna broń - fi lm

06:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 4 - serial 

06:40 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 4 - serial 

07:15 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 7 s. 4 - serial 

08:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 1 s. 5 - serial 

08:50 Legenda - fi lm 

10:40 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat 

13:20 Piękna i bestia - fi lm

15:30 Alvin i wiewiórki II - fi lm 

17:05 Noe: Wybrany przez Boga - fi lm 

20:00 Robin Hood: Książę złodziei - fi lm 

22:55 Gladiator - dramat

02:00 Taki jest świat 

08:15 Rzecz Polska odc. 5

08:35 Zemsta - komedia 

10:30 Major Dundee - western 

12:40 Historia Florence Foster Jenkins 

 - fi lm 

13:50 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 2596

14:20 Pan Holmes - dramat 

16:10 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 524

17:05 Wyjście przez sklep 

 z pamiątkami - fi lm 

18:50 Ikony muzyki odc. 3 - serial 

19:40 Rzecz Polska odc. 5

20:00 Cyrulik syberyjski 

 - komediodramat 

21:35 Dziennik fi lozofa odc. 105

21:50 Wielkie oczy - fi lm

23:45 Last Night of the Proms 2015 

01:25 Śmierć prezydenta - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 520

07:00 Wszystkie kolory świata 

 odc. 8 - serial 

08:05 Smak tradycji odc. 12

08:30 Okrasa łamie przepisy odc. 155

09:05 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 2 - serial 

10:15 Planeta dinozaurów odc. 1 - serial

11:15 Pan Wołodyjowski - fi lm

12:45 Pan Wołodyjowski - fi lm

14:10 Anna German 

 - prawdziwe życie - fi lm 

15:00 Niedorajda - komedia 

16:30 Spór o historię odc. 137 

17:05 Ex libris 

17:30 Flesz historii 

17:50 Wiktoria odc. 2 - serial 

18:50 Pielgrzym - fi lm 

20:25 Olbrzymy epoki lodowcowej 

 odc. 1 - fi lm

21:25 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat 

23:20 Wiktoria odc. 1 - serial

00:45 Wiktoria odc. 2 - serial 

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

05:35 Kocia ferajna - fi lm 

07:15 Z dżungli do dżungli - komedia

09:05 Podwodna planeta odc. 2 - serial 

09:55 Wspaniała Gilly - komedia 

11:40 Hrabia Monte Christo - fi lm 

14:00 Familiada 

14:35 Koło fortuny 

15:20 Big Music Quiz odc. 3

16:25 Trędowata - melodramat

18:00 Panorama 

18:25 Pogoda 

18:30 Sport-telegram 

18:40 - fi lm - fi lm 

20:10 Niania w Nowym Jorku - komedia 

22:00 Osaczony - thriller

00:05 Nikomu ani słowa - thriller

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 5 s. 2

07:35 Akademia ogrodnika odc. 5

07:41 Jak wytresować smoka - fi lm 

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

11:50 Willow - fi lm

14:35 Muppety: Poza prawem 

 - komedia

16:50 Kopciuszek - fi lm

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5268

20:00 W głowie się nie mieści - fi lm 

22:05 Interstellar - fi lm 

01:40 Trzynasty wojownik - fi lm

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Nowe szaty króla II: Kronk 

 - nowe wcielenie - fi lm 

09:30 Baranek Shaun - fi lm 

11:15 Dawno temu w trawie - fi lm 

13:30 Anna i król - melodramat

16:40 Sam w domu - komedia

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:40 Epoka lodowcowa: 

 Wielkanocne niespodzianki 

 odc. 3 - fi lm 

20:10 7 rzeczy, których nie wiecie 

 o facetach - komedia

22:45 Niezniszczalny - thriller

01:05 Niezniszczalni II - fi lm

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

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

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

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

„7 rzeczy, których nie wiecie 
o facetach”

(2016r.) Polsat 20:10

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

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

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1121 - serial 

06:20 Szpital odc. 286 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 5 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 - serial 

09:20 Przepis na życie 

 odc. 6 s. 2 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 561 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 6 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 460 - serial 

14:55 Szpital odc. 287 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 - serial 

16:55 Przepis na życie 

 odc. 7 s. 2 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 15 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 562 - serial 

20:00 Wykonać wyrok - fi lm

21:55 Hobbit: niezwykła podróż - fi lm 

01:25 American Horror Story: Asylum 

 odc. 5 s. 2 - serial 

06:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 3 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 2 s. 4 - serial

09:00 Detektyw Monk odc. 4 s. 6 

 - serial

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 20 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 21 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 3 s. 4 - serial

12:00 Detektyw Monk odc. 5 s. 6 

 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 110 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 172

15:00 Detektywi w akcji odc. 111 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 74 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 75 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 385 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 386 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 174 - serial 

21:05 Wzgórza mają oczy - horror 

23:15 Nimfa Horror 

01:25 STOP Drogówka odc. 172

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

08:00 Studio Kultura - rozmowy  

08:15 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Siekierezada - fi lm 

10:40 Rzecz Polska odc. 5

11:00 Rodzina Połanieckich o

 dc. 3 - serial 

12:30 Studio Kultura - rozmowy 

12:50 Patrzę na ciebie, Marysiu 

 - dramat 

14:15 Pestka - melodramat

15:55 Tygodnik kulturalny 

16:50 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat 

18:40 Sarid - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Przybysz z Narbony 

22:25 Dezerterzy odc. 73 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 106

23:15 Żegnaj, Solo - dramat 

00:55 Boisko bezdomnych - fi lm 

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

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

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

05:50 Mango - Telezakupy 

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2219

10:55 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

11:00 Ukryta prawda odc. 885 - serial

12:00 Szkoła odc. 537 - serial

13:00 19+ odc. 238 - serial

13:30 Szpital odc. 774 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 538 - serial 

16:30 19+ odc. 239 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 886 - serial 

18:00 Szpital odc. 775 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5269

20:10 Doradca smaku odc. 18 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2655 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 141

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12 

23:30 Superwizjer odc. 1125

00:05 Tu się gotuje! odc. 3 s. 2

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

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

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

- boso przez świat 

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

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

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

„Wykonać wyrok”
(1990r.) TVN 7 20:00

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

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

05:20 Ukryta prawda odc. 192 - serial 

06:25 Szpital odc. 287 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 6 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów odc. 4 

 - serial 

09:20 Przepis na życie odc. 7 s. 2 

 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 562 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 7 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 461 - serial 

14:55 Szpital odc. 288 - serial 

15:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 

 - serial 

16:55 Przepis na życie odc. 8 s. 2 

 - serial 

17:55 Agentka o stu twarzach odc. 16 

 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 563 - serial 

20:00 Krwawy diament - dramat 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 5

00:00 Tower Heist. Zemsta cieciów 

 - komedia

06:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial 

07:05 Jeźdźcy smoków odc. 4 - serial 

07:35 Jeźdźcy smoków odc. 5 - serial 

08:00 Drużyna A odc. 3 s. 4 - serial

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

10:00 Sekrety sąsiadów odc. 22 - serial 

10:30 Sekrety sąsiadów odc. 23 - serial 

11:00 Drużyna A odc. 4 s. 4 - serial

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

13:00 Detektywi w akcji odc. 112 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 85

15:00 Detektywi w akcji odc. 113 - serial 

16:00 Nie igraj z aniołem odc. 76 

17:00 Nie igraj z aniołem odc. 77 

18:00 Policjantki i policjanci odc. 386 

 - serial

19:00 Policjantki i policjanci odc. 387 

 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

 odc. 175 - serial 

21:05 Tajna broń - fi lm

23:30 Skyline - fi lm 

01:25 Anthony Bourdain: Bez rezerwacji 

 odc. 9 - serial 

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

08:00 Studio Kultura - rozmowy 

08:10 Dzika muzyka odc. 10

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową 

 - dramat

10:45 Rzecz Polska odc. 5

11:00 Rodzina Połanieckich odc. 4 

 - serial 

12:40 Studio Kultura - rozmowy 

12:55 Mleczna droga - fi lm 

14:35 Legenda Tatr - dramat 

16:35 Dranie w kinie odc. 22

17:20 Śnić we śnie - dramat 

18:40 Cały Gruza - fi lm 

19:40 Informacje kulturalne 

20:00 Pod elektrycznymi chmurami 

 - dramat 

22:25 Pegaz odc. 67

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 107

23:35 Jedna scena odc. 56

23:55 Piłkarski poker - komedia 

01:50 Performance odc. 98

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

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

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

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 18 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2220

10:55 Ukryta prawda odc. 886 - serial

12:00 Szkoła odc. 538 - serial

13:00 19+ odc. 239 - serial

13:30 Szpital odc. 775 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 11 

15:30 Szkoła odc. 539 - serial 

16:30 19+ odc. 240 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 887 - serial 

18:00 Szpital odc. 776 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5270

20:10 Doradca smaku odc. 19 s. 8

20:15 Na Wspólnej odc. 2656 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 142

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

22:35 Dla niej wszystko - dramat 

01:15 Last Minute - komedia

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

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

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

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

„Krwawy diament”
(2006r.) TVN 7 20:00

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

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

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 29 marca 2018 ROZRYWKA XIII

Składniki: 

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

Sposób wykonania:

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

Smacznego!
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Kilka pytań o… 
odbywanie kary w domu 

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

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

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

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

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

– Jakie inne warunki musi-
my spełnić?

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

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

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

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

– Ile kosztuje złożenie ta-
kiego wniosku?

– Wniosek taki nie podlega 
opłacie sądowej.

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

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

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

– Jakie korzyści daje nam 
system dozoru elektroniczne-
go?

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

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

– Ile godzin musimy pozo-
stawać w domu?

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

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

adwokat 
Anna Krawczyk-Koźmińska

fot. pixabay/ilustracyjne

Dzięki tzw. obroży można uniknąć pobytu w zakładzie karnym

Styl życia

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

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

W praktyce jogi rozróżniamy 
następujące rodzaje rozciągania:

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

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

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

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

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

– rozciąganie typu PNF, czyli 

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

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

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

Przechodzimy teraz do kolej-
nych ćwiczeń.

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

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

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

Pozycja 2: Żaba
Prosta pozycja, którą w jodze 

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

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

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

(Maw)
fot. archiwum 

K.P. Sulikowscy

Deska pozwala wzmocnić mięśnie brzucha

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

Detoks na zdrowie
Jeśli dokucza ci brak energii, 

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

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

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

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

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

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

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

Koktajl z witamin
Pyszne koktajle łatwo przygo-

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

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

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

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

(nał), fot. internet

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

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

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

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

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

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

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

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

K O K T A J L E  :
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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– Teatralną niespodziankę, 
inscenizację „Rzepki” Juliana 
Tuwima przygotowali rodzice 
naszych uczniów wraz z wolon-
tariuszami. Takiego przedstawia-
nia jeszcze w naszym ośrodku 
nie było – mówią zgodnie na-
uczycielki Małgorzata Słomska 
i Beata Kujanek. – Nasi wspa-
niali rodzice-aktorzy, czyli Gra-
żyna Strasenburg (rzepka), Anna 
Skwark (żabka), Marcin Skwark 
(piesek), Zdzisław Jankowski 
(dziadek), Marzanna Jankowska 
(kawka), Dorota Stępień (babcia), 
Maria Groszewska (gąska), Sylwia 
Widła (kurka) oraz uczeń Marcin 
Łuczak (mała rzepka) wraz z za-
angażowanymi wolontariu szami 
– Julią Przybyłowską (narrator), 
Alicją Gołaszewską (bocian), An-
geliką Potorską (kot) i Kamilem 
Słomskim (wnuczek), w brawu-
rowy sposób przedstawili swo-
ją wizję zmagań z upartym wa-
rzywem. Aktorski i komiczny 
kunszt artystów w połączeniu 

z przebojową ścieżką muzycz-
ną wywoływał u widzów salwy 
śmiechu. Było bardzo wesoło – 
oceniają nauczycielki. – Szczere 
słowa uznania należą się naszym 
odważnym rodzicom, którzy dla 
dobra dzieci i wspólnej zabawy 
z takim zaangażowaniem po-
deszli do swojego aktorskiego 
zadania. Trzeba dodać, iż stroje 
również były ich dziełem – pod-
sumowują Małgorzata Słomska 
i Beata Kujanek.

Jak dodają organizatorki,  
uczniowie klasy III oraz uczen-
nice gimnazjum dodatkowo 
uatrakcyjniły okolicznościo-
we przedstawienie prezentacją 
zorby oraz tańca kwiatów. Po 
przedstawieniu wolontariuszki 
zaprosiły uczniów do wspólnych 
pląsów w kolorowych skarpet-
kach, które są symbolem soli-
daryzowania się z osobami z ze-
społem Downa.

oprac. (krzan)
fot. nadesłane

W ubiegłym tygodniu mun-
durowy odwiedził przedszkola-
ków z Wiewiórek.

– Dzieci poznały elementy 
umundurowania i wyposażenia 
policjantów oraz ich codzienne 
zadania – tłumaczy sierż. sztab. 
Michał Głębocki z KPP Wąbrzeź-
no. 

Niewątpliwą atrakcją była 
możliwość obejrzenia z bliska ra-
diowozu. Każde dziecko usiadło 
za kierownicą pojazdu i miało 
okazję włączyć  sygnały świetlne 
i dźwiękowe.  W podziękowaniu 
funkcjonariusz otrzymał zrobio-
ną przez dzieci laurkę.

oprac. (ToB)
fot. KPP

Rywalizacja odbywała się 
w dwóch grupach wiekowych: kla-
sy III-IV i V-VI. Zwycięzcą Powiato-
wego Konkursu Ortograficznego 
„Ortofanek” w młodszej grupie 
wiekowej został Andrzej Kamper 
(SP Zieleń), drugie miejsce zajął 
Oskar Zieliński (SP nr 3 Wąbrzeź-

no), trzecie Katarzyna Owczarzak 
(SP nr 2 Wąbrzeźno), a czwarte 
Marta Jagodzińska (SP nr 3 Wą-
brzeźno). Natomiast w grupie 
starszej zwycięstwo przypadło 
Wiktorii Skrzypczak (SP Jaranto-
wice), drugie miejsce wywalczyła 
Ilona Błaszkiewicz (SP Jarantowi-

ce), trzecie zajął Maciej Kuczkow-
ski (SP Ryńsk), zaś czwarte Moni-
ka Ziarnik (SP Książki).

Czas oczekiwania na wyni-
ki konkursu umilił uczestnikom 
występ zespołu tanecznego pod 
kierunkiem Magdaleny Dudzik-
Gilewskiej. Fundatorami nagród 
byli: starosta powiatu wąbrze-
skiego, wójt gminy Płużnica, rada 
rodziców Szkoły Podstawowej 
w Płużnicy oraz radni gminni: 
Barbara Piłat i Szymon Dudzik, 
a także przewodniczący rady 
powiatu Adam Puchała. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego ufun-
dował dodatkowe nagrody dla 
nauczycieli, którzy przygotowali 
laureatów konkursu. Otrzymały 
je panie: Justyna Rumińska-Sul 
(Zieleń) i Józefa Klejnowska (Ja-
rantowice).

(krzan)
fot. nadesłane

Jak podkreślają organizator-
ki: Magdalena Dąbrowska i Alek-
sandra Straszkiewicz, założeniem 
konkursu było m.in. rozpoznanie 
i wyłonienie młodych talentów. 
Okazał się, że tych w „trójce” nie 
brakuje.

W lutym odbywały się elimi-
nacje klasowe, w których wyłonio-
no reprezentantów do szkolnego 
finału. Wskazano dwadzieścioro. 
Jury w składzie: Joanna Górecka 
i Hanna Bokota uważnie wysłu-
chało wszystkich uczestników 
i wyłoniło zwycięzców w poszcze-
gólnych poziomach klas. 

– Trzeba przyznać, że dzie-
ci dokonały ciekawych wyborów 
swoich wierszy oraz znakomicie 
opanowały ich treść. Recytacje 
z właściwą intonacją i przeży-
ciem są bardzo trudnym wyzwa-
niem dla uczniów młodszych klas. 
Wszystkie dzieci poradziły sobie 
z tym wyzwaniem znakomicie – 
mówią organizatorki. 

Laureatami konkursu zosta-
li: w klasach pierwszych: 1. Zu-
zanna Kolczyńska (która recyto-
wała wiersz „Kwoka”), 2. Amelia 
Wiśniewska („Przyjęcie”), 3. Nina 
Krzyżykowska („Kokoszka-sma-

koszka”); w klasach drugich: 1. 
Zuzanna Świtajska („Mole książko-
we”), 2. Zuzanna Dylewska („Brat”), 
3. Remigiusz Przybysz („Piłka”); 
w klasach trzecich: 1. Lena Ga-
jewska („Przyjaciele”), 2. Amelia 
Szrubka („Ryba też człowiek”), 
3. Julia Białkowska („Hipopotam 
lubi błoto”). Nagrodę publiczności 
przyznano Zuzannie Dylewskiej. 

Laureaci otrzymali nagrody 
książkowe, zaś wszyscy uczestnicy 
dyplomy, upominki i słodki poczę-
stunek.

(krzan)
fot. nadesłane

Teatralne inspiracje 
w Dębowej Łące
20 marca podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Dębowej Łące obchodzili „Mię-
dzynarodowy Dzień Teatru” oraz „Światowy Dzień 
Zespołu Downa”. 

Gmina Płużnica

Gmina Płużnica

Z najmłodszymi 
o bezpieczeństwie

Pokonali ortograficzne pułapki

Wąbrzescy policjanci, w ramach prowadzonej profi-
laktyki, spotykają się z dziećmi i młodzieżą. 

10 marca w Szkole Podstawowej w Płużnicy została zorganizowana XVIII edycja 
Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Ortofanek”. Impreza od lat cieszy się 
dużym zainteresowaniem uczestników i przyciąga do Płużnicy wielu miłośników 
ojczystego języka. W tym roku  do finałowego testu przystąpiło 41. uczniów ze 
szkół powiatu wąbrzeskiego.

Gmina Dębowa Łąka

znaleźli recytatorskie talenty
WĄBRZEŹNO  19 marca w wąbrzeskiej „trójce” odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pn. „W poszukiwa-
niu talentów”. Jego uczestnikami byli uczniowie klas I–III
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Opiekunka Lipnicy
POSTAĆ  W tym roku przypada 450. rocznica urodzin siostry króla polskiego Zygmunta III Wazy 
– Anny Wazówny. Polsko-szwedzka królewna rozpoczęła odbudowę kościoła w Lipnicy

Anna Wazówna była córką 
księżniczki polskiej – Katarzyny 
Jagiellonki i księcia szwedzkiego 
– Jana III Wazy. Młode małżeń-
stwo zostało w Szwecji zamknię-
te w więzieniu przez brata Jana 
– Eryka, który koronował się na 
króla Szwecji. W 1566 roku Kata-
rzyna powiła w więzieniu syna 
– Zygmunta, późniejszego kró-
la Polski i Szwecji. Sytuacja na 
tronie szwedzkim się odwróciła. 
Eryk został osadzony w więzie-
niu, a zwycięski książę Jan koro-
nował się na nowego króla Szwe-
cji. W tym czasie na świecie była 
już córka Katarzyny – Anna, 
która urodziła się najprawdopo-
dobniej na zamku w Eskilstuna 
17 maja 1568 roku.

Zygmunt i Anna wycho-
wywali się razem. Jednak obo-
je w innych religiach. Zygmunt 
został katolikiem, natomiast 
Anna z czasem przeszła na 
protestantyzm. W wielu pra-
cach historycznych, szczególnie 
szwedzkich, przedstawiony zo-
stał pogląd, iż Anna odeszła od 
wiary katolickiej, gdy usłyszała, 
ukryta za kotarą łóżka, jak jej 
matka, spowiadając się  jezuicie, 

Anna Wazówna żyła w latach 1568-1625
Anna Wazówna rozpoczęła odbudowę kościoła 
w Lipnicy

obawia się o kształt świata poza-
grobowego. 

Annę wielokrotnie próbo-
wano wydać za mąż. Zabiegi 
takie rozpoczęto już w Szwecji. 
Wysuwano wielu kandydatów 
do jej ręki. Dwukrotnie starał się 
arcyksiążę Maksymilian lub Ma-
teusz w 1576 i 1577 roku, a w 1579 
Ernest z dynastii Habsburgów. 
Także próbowana wydać ją za 
bratanka króla Polski Stefana 
Batorego (1578). Gdy przebywała 
w Polsce w 1594 roku kandyda-
tem na męża został wnuk elek-
tora brandenburskiego Jan Jerzy. 
Jednak wszystkie te plany speł-
zły na niczym.

W 1586 roku umarł król Ste-
fan Batory. Na elekcji w 1587 roku 
wybrano dwóch królów: Zyg-
munta III Wazę oraz arcyksięcia 
Maksymiliana Habsburga. W tej 
sytuacji doszło do konfliktu, 
którego rozstrzygnięcie nastąpi-
ło dopiero w bitwie pod Byczyną. 
Maksymilian dostał się do nie-
woli, a jego zwolennicy musieli 
emigrować. Na tronie polskim 
zasiadł Zygmunt. Wraz z nim 
do kraju przybyła siostra Anna. 
Oboje zamieszkali na Wawelu. 

Dlaczego Anna przybyła do 
Polski? To pytanie stawiało sobie 
już wiele historyków. Obecnie 
uważa się, że miała służyć radą 
bratu, gdyż była bardziej wy-
kształcona, uzdolniona i spryt-
na. Taki wpływ kobiety na po-
czynania króla spowodował 
niechęć części szlachty wobec 
siostry króla. Panom polskim nie 
podobało się także to, iż w kato-
lickiej kaplicy na Wawelu księż-
niczka organizuje protestanckie 
msze. To właśnie wpływ Anny 
spowodował, że król w przysię-
dze koronacyjnej potwierdził akt 
konfederacji warszawskiej, który 
gwarantował wolność sumienia 
i równe prawa dla innowierców.

Anna Wazówna otrzyma-
ła starostwo brodnickie w 1604 
roku, natomiast objęła je dopiero 
w 1605 roku. Parę lat później król 
nadał jej sąsiednie starostwo go-
lubskie (1611). W obu dobrach na 
siedziby królewna obrała sobie 
dawne zamki krzyżackie. Anna 
osiadła na Pomorzu gdyż jej oso-
ba, a zwłaszcza jej wyznanie, 
nie podobało się otoczeniu kró-
la, szczególnie jezuitom. Zarów-
no Golub, jak i Brodnica leżały 

w ziemi chełmińskiej, do której 
należał również Toruń, w ówcze-
snych czasach ostoja protestan-
tyzmu. W niedługim czasie oba 
starostwa stały się miejscem, 
gdzie licznie przebywali emi-
granci ze Szwecji.

Anna była pracowita sta-
rościną. Przebudowała pałac 
w Brodnicy (1616) i zamek w Go-
lubiu (1623) na styl renesansowy. 
Był to dopiero początek zmian, 
jakie królewna przeprowadziła 
w nowych dobrach. Przykłado-
wo, dzięki jej staraniom rozpo-
częto odbudowę kościoła w Lip-
nicy, który spłonął w 1610 roku. 
Niestety księżniczka zmarła 
zanim ukończono prace. Mury 
niedokończonego kościoła roze-
brano w 1829 roku. Wieś stała 
się filią parafii w Radowiskach, 
następnie w Golubiu. Odbudo-
wę kościoła dokończona dopiero 
w 1929 roku. Na mocy aktu erek-
cyjnego biskupa chełmińskiego, 
Stanisława Wojciecha Okoniew-
skiego z 1936 roku, parafia w Lip-
nicy została wydzielona z parafii 
golubskiej.

Anna Wazówna od najmłod-
szych lat interesowała się rów-
nież sztuką i nauką, zwłaszcza 
zaś botaniką. To właśnie wokół 
Zamku Golubskiego założyła 
ogród botaniczny. Hodowała tam 
rzadkie w Polsce gatunki ziół 
i innych roślin. Do tej pory oko-
liczni mieszkańcy uważają, że to 
właśnie ona sprowadziła i zasa-
dziła po raz pierwszy w Polsce 
tytoń. Dzięki jej finansowemu 
wsparciu profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Szymon Syren-
niusz wydał zielnik, który na 
ówczesne czasy zawierał całą 
wiedzę lekarską i medyczną.

Ostatnie lata swego ży-
cia Anna Wazówna spędziła 
w swych dobrach na Pomorzu. 
Cierpiała na nieznaną sobie cho-
robę, która objawiała się częstym 
kaszlem i wysoką gorączką. Naj-
prawdopodobniej zdawała sobie 

sprawę z tego, że zbliża się kres 
jej życia. Anna zmarła na zamku 
w Brodnicy 6 lutego 1625 roku, 
mając prawie 57 lat. W 1995 roku, 
po przeprowadzeniu badań an-
tropologicznych, naukowcy za-
uważyli, iż królewna cierpiała 
na bardzo rzadką chorobę zwaną 
impressio basillaris – wgniece-
nie podstawy czaszki. Jak przy-
puszczają to była właśnie przy-
czyna jej śmierci.

Problemem po śmierci oka-
zało się wyznanie Anny. Była 
luteranką i z tego powodu nie 
mogła zostać pochowana na Wa-
welu w krypcie królewskiej. Jesz-
cze na samym łożu, tuż przed 
śmiercią, próbowano ją nakłonić 
do powroty do wiary katolickiej, 
jednak nadaremnie. Została po-
chowana w jednej z sal na brod-
nickim zamku.

Pogrzeb królewski na jaki za-
sługiwała Anna odbył się dopiero 
w 1636 roku. Syn Zygmunt III – 
Władysław IV nakazał przenieść 
i uroczyście pochować prochy 
Wazówny do Torunia, do kościo-
ła pod wezwaniem Najświętszej 
Marii Panny. Mimo tego, iż ciało 
królewny  nie spoczęło na Wa-
welu to znalazło miejsce wiecz-
nego i ostatecznego pochówku 
i spoczywa tam do dziś.

Postać Anny Wazówny jest 
obecna wśród mieszkańców 
Brodnicy i Golubia-Dobrzynia. 
Świadczyć o tym może fakt, iż 
jest patronką dwóch szkół: Szko-
ły Podstawowej w Gorczenicy 
i Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-
Dobrzyniu. Jest także obecna na 
zamku w Golubiu oraz w pałacu 
w Brodnicy.

Samorząd województwa ku-
jawsko-pomorskiego postanowił 
upamiętnić księżniczkę w 450. 
rocznicę jej urodzin. Między in-
nymi w kwietniu odbędzie się 
poświęcony jej konkurs histo-
ryczny. 

Tekst i fot.
Szymon Wiśniewski

Wąbrzeźno

Było i jest
Na łamach naszego tygodnika prezentujemy foto-
grafie ukazujące jak zmieniało się Wąbrzeźno. Pro-
simy Państwa o kontakt z naszą redakcją i użycza-
nie zdjęć lub pocztówek. 

Dziś prezentujemy zdję-
cie z początków XX wieku. 
Pocztówka została wysłana 
13 marca 1903 roku. Widać na 
niej zachodnią część rynku, 
obecnego Placu Jana Pawła II. 

Po prawej stronie widzi-
my kościół parafialny pod we-
zwaniem Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza. Na środku 
rynku widać natomiast pru-
ski pomnik upamiętniający 

żołnierzy poległych w wojnie 
z Francją w latach 1870-1871. 
Po II wojnie światowej w tym 
miejscu został odsłonięty Po-
mnik Żołnierza Polskiego.

Osoby pragnące zamieścić 
dawne zdjęcia na łamach ty-
godnika CWA prosimy o kon-
takt z redakcją w Golubiu-Do-
brzyniu przy ulicy Dworcowej 
4 lub drogą telefoniczną pod 
numerem: 608 154 720, elek-
troniczną – s.wisniewski@
wpr.info.pl . 

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

Etnografowie objeżdżający 
polskie wsie pod koniec XIX 
wieku znaleźli setki przykła-
dów wierzeń ludu w czarow-
nice. Pod Krakowem Oskar 
Kolberg nasłuchał się m.in. że 
czarownice mają w zwyczaju 
biegać po łąkach przed świtem, 
zbierając rosę i zioła. Oczywi-
ście za centrum czarownic twa 
ludność spod Krakowa uzna-
wała Łysą Górę. Tam przesia-
dywać miał starszy diabeł i od-
bywała się wspólna uczta. 

Dopóki takie wierzenia 
pozostawały tylko barwnym 
folklorem, nie było powodów 
do większych obaw. Wywoły-
wały tylko uśmiech na twa-
rzy mieszczuchów z Warszawy 
czy Krakowa. Niestety czasa-
mi zabobony brano za praw-
dę. W 1874 roku w Myśleni-
cach pod Krakowem doszło do 
gwałtu związanego z czarami. 
Dwaj chłopi przywiązali tam 

to drzewa 60-letniego samot-
nego starca – Antoniego Kipkę. 
Przed sądem przyznali się do 
czynu, ale tłumaczyli, że Kip-
ka był czarownikiem. 60-latek 
miał pecha, ponieważ pewnego 
razu idąc wsią obok jednego 
z gospodarstw padła tam kro-
wa. Szybko ruszyła fala plotek 
i pomówień. Sąd skazał chło-
pów na kilka miesięcy więzie-
nia, ale nawet wtedy ich poglą-
dy nie zmieniły się. Żalili się, 
że będą odsiadywali karę za 
czarownika. 

Inne akta sądowe podają 
przykład ze Śląska, pod wsią 
Koźle. „Jedna kobita wyszła 
w wielki piątek na pole i zbie-
rała do fartucha rosę mówiąc 
zbieram pożytek, ale nie wszy-
tek”. Zobaczył to jeden z parob-
ków, chwycił kobietę i wlókł po 
trawie mówiąc: „A ja zbieram 
ostatek”. 

W Wielkopolsce jeszcze 

pod koniec XIX wieku mówio-
no o czarownicach, a raczej 
o ich miejscowej odmianie, 
czyli o „ciotach”. Znana jest 
sprawa z 1830 roku z miejsco-
wości Lorence pod Kurnikiem. 
Oskarżono tam żonę gospoda-
rza o to, że „uczyła ciotowania” 
córki. W 1862 roku w okolicach 
Krotoszyna ludność domagała 
się od władz spławienia rzeką 
kobiety podejrzewanej o cza-
ry. Są także bliższe nam przy-
padki. W 1874 roku w powiecie 
brodnickim jedno z małżeństw 
pobiło dotkliwie ciotkę, aby 
krwią pomazać dziecko. Rodzi-
ce wierzyli, że ciotka rzuciła 
na nie urok.  

Na Mazurach najgłośniej-
szy był przypadek żony na-
uczyciela ze wsi Szczybały. Po-
sądzono ją o czary, ponieważ 
przez kilka miesięcy miała 
nienaturalnie spuchniętą rękę 
i czerwone oczy. 

– Kobiety z zaczerwienio-
nymi oczyma, szczególnie sta-
re, złośliwe są istotami. Umie-
ją czarować, a cała wieś ich się 
wystrzega. W każdej wsi jest 
jedna lub więcej osób, prze-
ważnie kobiet, które używają 
opinii znania się na sztuce cza-
rowania – pisał w opisie Mazu-
rów badacz niemiecki Toppen.

Wiarę w czary wykorzy-
stywano także dla zysku. Zna-
ny jest przykład chłopa pod 
Olsztynkiem, który pobierał 
opłatę 2 zł za zerknięcie w sta-
re zwierciadło, które miało 
pokazywać ofiarom czarownic 
kto rzucił na nie czar. 

Na Kaszubach za czarowa-
nie uważano śpiewanie tzw. 
pieśni śmiertelnej. Jej powta-
rzanie miało sprowadzić zgu-
bę na osobę, której nie lubimy. 
W języku niemieckim przy-
lgnęła do tego nazwa „todt-
bet”, czyli modlitwa za śmierć. 
Niektórzy brali ten zabobon 
tak poważnie, że gdy tylko do-
chodziły do nich plotki o tym, 
że ktoś odmawia todtbet cho-
rowały lub umierały. Również 
ci, którzy śpiewali takie pieśni 
musieli być ostrożni. Należało 
to robić codziennie przez rok 
o 6 rano. Zmiana terminu śpie-
wu mogła ściągnąć zgubę na 
śpiewającego. 

(pw)

XX wiek

Majster 
musi być swój
Maj 1902 roku był dla mieszkańców centrum Wą-
brzeźna miesiącem wiekopomnych zmian w mie-
ście. Właśnie wtedy rozpoczęto budowę w mieście 
pierwszej w historii sieci wodociągowej.

Rury pod ulice miasta wko-
pywała firma Merten&Knauff 
z Berlina. W panoramie mia-
sta pojawiła się także wieża ci-
śnień – urządzenie niezbędne 
do wprawienia w ruch wody 
w rurach. Wąbrzeska wieża nie 
była ewenementem architek-
tonicznym. Jej bliźniaczkę do 
dziś oglądać można w Żninie.

Sieć wodociągowa miejska 
była potężną inwestycją, ale 
po stronie mieszkańców było 
zapewnienie dopływu i odpły-
wu wody do poszczególnych 
mieszkań. Prace w tym zakre-

sie prowadziła wąbrzeska firma  
należąca do Niemca Petersa. 

Szybko okazało się, że zle-
canie prac ludziom Petersa 
nie podoba się polskiej części 
mieszkańców Wąbrzeźna. Wła-
dze zezwoliły wówczas na do-
wolność zatrudniania ślusarzy, 
którzy wykonywaliby insta-
lacje wodociągowe. Wówczas 
Polacy zlecili prace polskim 
ślusarzom. Jak widać podczas 
zaborów patriotyzm oznaczał 
nawet wybór  odpowiedniego 
majstra. 

(pw)

Trudne decyzje
Bolesław Szpadziński urodził się 5 lutego 1918 roku 
w Lipnicy. Trwałą jeszcze I wojna światowa, a ro-
dzice naszego bohatera prowadzili gospodarstwo 
rolne. Jak inne dzieci, tak i Szpadziński ukończył 
szkołę powszechną. Uczęszczał do szkoły w Lipni-
cy, którą ukończył w 1932 roku. Później rozpoczął 
pracę w gospodarstwie rodziców. Przy okazji zapi-
sał się do Związku Strzeleckiego Strzelec. 

Postać

Była to organizacja patrio-
tyczna promująca idee Józefa 
Piłsudskiego. Młodzież miała 
okazję zapoznać się także z bro-
nią. Bolesław rozpoczął następ-
nie naukę w warsztacie toruń-
skiego ślusarza – Piotra Żaka. 
Był 1936 rok. Równolegle z pra-
cą musiał chodzić do szkoły, 
gdzie odbywały się zajęcia przy-
sposobienia wojskowego. Raz 
w miesiącu, w niedzielę orga-
nizowano obowiązkowe zajęcia 
na poligonie. Nasz bohater nie 
doczekał się służby w wojsku. 
Wprawdzie jeszcze w 1939 roku 
stanął przed komisją wojskową, 
ale na wcielenie do wojska za-
brakło czasu. Młody Szpadziń-
ski doczekał w Toruniu wojny. 
Następnie wolał wrócić do Lip-
nicy, gdzie działo się mniej niż 
w Toruniu i było bezpieczniej. 
Tu spędził czas do wiosny 1940 
roku. Następnie przeniósł się do 
swojej siostry do Osieczka. Pra-
cował w miejscowej kuźni. 

19 lutego 1943 roku wstąpił 
do grupy konspiracyjnej. Zada-
nie Szpadzińskiego było dość 
niebezpieczne. Miał zbierać 
informacje o tym, jak Niem-
cy traktują jeńców angielskich 
i francuskich. Przypomnijmy, 
że w powiecie wąbrzeskim znaj-

dował się takowy obóz jeniecki. 
Drugie zadanie wywiadowcze 
polegało na doglądaniu trans-
portów kolejowych, które prze-
chodziły przez Książki. Szcze-
gólnie cenne był informacje 
o transportach broni. 

Po wojnie zagrożenie nie 
zmalało. Pozostawał trudny 
wybór – ujawnić się czy pozo-
stać w konspiracji dalej? Szpa-
dziński wybrał to drugie roz-
wiązanie. Zakończyło się na 
aresztowaniu Szpadzińskiego 
25 maja 1946 roku. Wraz z nim 
aresztowano kilku innych męż-
czyzn z okolic Książek. Wszyst-
kich skierowano do więzienia 
w Grudziądzu. Tu doczekał roz-
prawy. 14 października rozpo-
częła się rozprawa, która trwała 
5 dni. Łącznie na ławie oskar-
żonych zasiadło 27 osób, w tym 
4 kobiety. Szpadziński usłyszał 
wyrok 18 lat więzienia. To i tak 
mały wymiar kary, ponieważ 
większość członków podziemia 
skazywano na dożywocie lub 
karę śmierci. W wiezieniu spę-
dził 5 lat. Gdy wyszedł na wol-
ność, był 25 maja 1951 roku. Po 
wyjściu z więzienia pan Bole-
sław pracował w swoim zawo-
dzie aż do emerytury.

(pw)



Praca

Murarzy, pracowników budowlanych 
zatrudnię, tel: 793-443-153

ZATRUDNIE KIEROWCE W TRANS-
PORCIE MIĘDZYNARODOWYM C ,E 
MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE 
W TRANS. NIENORMATYWNYM 
TEL . 604-133-298

Praca dla Opiekunów Seniorów i bez-
płatne kursy języka niemieckiego. Duża 
baza ofert i atrakcyjne zarobki. Spotka-
nie informacyjne: 21.03, godz. 11:00. 
MGOK, pl.Wolności 13 w Kowalewie 
Pom. Zadzwoń 519 690 440, 516 051 
848. Promedica24 

Zatrudnię: do gospodarstwa rolnego 
pracownika (produkcja paszy i prace 
porządkowe). Zapewniam zakwatero-
wanie. Mile widziane prawo jazdy. Tel. 
660 734 297 lub 531 734 298

Pilnie poszukuję opiekunki dla starszej 
osoby, niepaląca, w wieku 30-55 lat. Z 
Wąbrzeźna. Tel. 783 181 405 

Rolnictwo

Knury, maciory kupię odbiór z gospo-
darstwa waga płatne gotówka lub prze-
lew 725 804 742

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

Różne

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

Usługi

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

Przewóz osób busy 8 lub 19 miejsc, tel 
600 990 042

Transport koni, krów i innych zwie-
rząt na terenie całej Polski. Atrakcyjne 
stawki i fachowe podejście. Tel kontak-
towy 669 450 043

Auto-Moto

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

Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, Ko-
walewo Pomorskie, ul. Dworco-
wa 2, kontakt pod nr. Tel. kon-
taktowy 530 170 270

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

Kupię/Sprzedam

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

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

Nieruchomości

Dom parterowy z poddaszem do wy-
kończenia, osiedle leśne Wałycz. Tel. 
506 141 913

Sprzedam działki budowlane, Jaworze 
koło Wąbrzeźna. Tel. 668 665 232

Sprzedam działkę budowlaną 2667 m, 
ogrodzona. 75 tys zł. Wąbrzeźno. Tel. 
500 864 052
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Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica,  kon-
takt pod nr. tel. 603 858 933

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

MKF Auto części i akcesoria samochodowe,
ul. Wolności 48 Wąbrzeźno, tel. 731 600 310

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

MKF Auto części i akcesoria do motocykli, 
skuterów i quadów 2T i 4T, ul. Wolności 48 
Wąbrzeźno, tel. 731 600 310

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

Wulkanizacja kompleksowo - Gabar Wrocki, 
kontakt pod nr. tel. 601 707 951

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-
CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 
kontakt pod nr. tel. 54 280 2990

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

Stacja paliw Lotos - Gabar Wrocki, kontakt pod 
nr. tel. 56 683 69 66

Pomoc drogowa, autoholowanie - Gabar Wroc-
ki, tel. 663 007 096

Transport, usługi ładowarką - Gabar Wrocki, 
tel. 601 656 616

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, 
tel. 668 282 610

FHU Olek sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Dom weselny Kardamon - wesela, impre-
zy okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, 
tel. 884 885 090

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - sala weselna, 
imprezy 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

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Rynek 
17, Golub-Dobrzyń, tel. 519 844 525

FINAN pożyczki gotówkowe, szybka decyzja 
kredytowa, proste zasady, wakcje kedytowe, 
pakiet ubezpieczeń, tel. 784 910 112

Kocimski Film-studio fotograficzne. Zdjęcia do 

dokumentów, odbitki zdjęć, sesje dziecięce, 
z VHS na DVD. Ul.O.Bernarda 3, 
tel. 516122298

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

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restau-
racja, sala weselna, imprezy okolicznościowe, 
kontakt pod nr. tel. 601 913 928

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

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. 
Pod Arkadami 11 tel. 531 795 462

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału, Wąbrzeźno, ul. Budowla-
na 1, tel. 508 173 764

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

Olej opałowy z dowozem do klienta - Gabar 
Wrocki, tel. 601 659 654

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

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

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. 
Rowery, części, akcesoria serwis. Artyku-
ły sportowe, Wąbrzeźno  ul. Kopernika 7, 
tel.608 516 205

Hurtownia rowerów w Zieleniu - Sprzedaż,  ser-
wis, naprawa, tel. 605 418 026

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

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: zjeż-
dżalnia, zamek, euro bungee, wata, popcorn, 
balony, tel. 507 705 260

FHU Olek Skup złomu i met. kolor., kontakt 
pod nr. tel. 501 621 145

Hurtowe dostawy oleju napędowego - Gabar 
Wrocki, tel. 601 205 759

Inter-Pal skup-sprzedaż palet, 
tel. 531 132 203

REHABILITACJA WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 
2/2 TEL. 606125581

Urząd Miejski w Wąbrzeźnie ul. Wolności 18 87-
200 Wąbrzeźno tel. 56 688 45 00

Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie ul. Macieja Rataja 
2 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 687 17 77

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 44 87-200 
Wąbrzeźno tel. 56 688 28 00

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21 87-200 
wąbrzeźno tel. 56 687 75 00

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 
44 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 28 00 
fax: 56 690 04 29

Miejska i Powiatowa Biblioteka  Publiczna w Wą-
brzeźnie ul. Wolności 38 87-200 Wąbrzeźno tel. 
56 688 18 21 

Państwowa Straż Pożarna.  Komenda Powiatowa 
ul. Św. Floriana 6 87-200 Wąbrzeźno kontakt pod 
nr. tel. 56 689 09 00

Komenda Powiatowa Policji ul. Wolności 28 87-
200 Wąbrzeźno tel. 56 687 72 00

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

serwisy

skup aut / demontaż

stacje paliw

usługi

Budownictwo
usługi

Dom
wyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Edukacja
szkoły językowe

Kredyty i pożyczki
Finanse i bankowość

Gabinety
weterynaryjne

Hotele

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

usługi

Składy opału

Sport i rekreacja
rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Numery alarmoweNumery alarmowe

Zdrowie

Fotografia

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

Nieruchomości

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU WĄBRZESKIEGO
tel. 662 061 331, 56 493 41 50

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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 A

Auto Moto

Praca

Nieruchomości

Rolnictwo

Węgiel/drewno

Kupię/Sprzedam

Różne

Usługi

R
 E
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 L

 A
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 A

R E K L A M A

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A



Czwartek 29 marca 2018 społeczeństwo  29  WABRZEZNO–CWA.PL

Na spotkanie z Witem Szo-
stakiem przyszli mieszkańcy wsi, 
zaproszeni goście oraz uczniowie 
i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Myśliwcu. Pisarz, który z wy-
kształcenia jest filozofem opowia-
dał o szczegółach swojego warsz-
tatu pisarskiego, inspiracjach, 
ewolucji twórczości  i planach 
wydawniczych. Na zakończenie 
spotkania podpisał biblioteczne 
egzemplarze swoich książek. 

Wit Szostak debiutował jako 

autor fantastyki w 1999 opowia-
daniem „Kłopoty z błaznem”. Spod 
jego pióra wyszedł cykl o Smoczo-
górach i Trylogia krakowska. Jest też 
autorem takich powieści  jak „Sto 
dni bez słońca”, „Oberki do końca 
świata” czy „Wróżenie z wnętrzno-
ści”. Jest znawcą muzyki ludowej, 
od kilku lat archiwizuje nuty ostat-
nich skrzypków ludowych. Sam gra 
na skrzypcach, gęślach i dudach. 

(pg)
fot. nadesłane W bibliotece w Myśliwcu gościł znany pisarz Wit Szostak (z prawej)

Z pisarzem spotkali się m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Myśliwcu

Gmina Ryńsk

Spotkanie z pisarzem
Biblioteka w Myśliwcu gościła krakowskiego pisarza 
Wita Szostaka, autora utworów z nurtu fantastyki 
oraz powieści z wątkami ludowymi.

Irlandzkie akcenty 
w wąbrzeskiej „trójce”

wąbrzeźno  16 marca zazieleniła się Szkoła Podstawowa nr 3 w Wąbrzeźnie. Był to nie tyle efekt 
nadchodzącej wiosny, co przybliżania uczniom tradycyjnego irlandzkiego święta. Podczas lekcji ję-
zyka angielskiego uczniowie klas IV-VII poznawali tradycje związane z obchodami Dnia Św. Patryka 
(St. Patrick’s Day)

– Tego dnia większość dzie-
ci przyszła do szkoły ubrana na 
zielono, ponieważ właśnie ten 
kolor jest symbolem Świętego 
Patryka, patrona Irlandii – wyja-
śniają Anna Rydlewska-Chabros 
i Elżbieta Beneda. – Niektórzy 
uczniowie, wymyślając przebra-
nia, wykazali się dużym zaan-
gażowaniem i pomysłowością – 
podkreślają nauczycielki, które 
także przygotowały dla swoich 
wychowanków wiele atrakcji. 
– Czwartoklasiści oglądali film 
edukacyjny, gromadzili słownic-
two oraz wykonywali pacynki 
skrzata, również będącego sym-
bolem tego święta. Irlandczycy 
wierzą, że osoba, która znajdzie 
skrzata, zostanie obdarowana 
przez niego garncem złota - tłu-
maczą anglistki. - Natomiast 
piątoklasiści oglądali film oraz 

pracowali ze specjalnie przygo-
towanymi kartami pracy. Z kolei 
uczniowie klas 6 i 7 zmierzyli się 
z zadaniami dotyczącymi rozu-
mienia czytanego tekstu, oczy-
wiście dotyczącego St. Patrick’s 
Day. Ciekawym wyzwaniem dla 
starszaków był nowy typ zada-
nia - dyktowanie, sprawiło ono 
uczniom wielką przyjemność – 
relacjonują pomysłodawczynie 
akcji.

Jak zaznaczają Anna Rydlew-
ska-Chabros i Elżbieta Beneda, 
ich celem jest wpisanie Dnia Św. 
Patryka do stałego kalendarza 
szkolnych imprez. A ponieważ 
pierwsza edycja cieszyła się 
wśród uczniów powodzeniem, 
to inicjatorki są dobrej myśli. 

(krzan)
fot. nadesłane
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WĄBRZEŹNO  W środę 21 marca uczniowie i nauczyciele wąbrzeskiego liceum tradycyjnie już przywitali 
wiosnę „Dniem języków obcych” – wewnątrzszkolnym wydarzeniem, w którym klasy pierwsze i drugie 
zaprezentowały scenki i piosenki w języku niemieckim oraz angielskim

Wiosna z językami obcymi

Lingwistyczne konkurencje 
poprzedziły przedwakacyjną 
wymianę między uczniami pla-
cówki, a nastolatkami uczęsz-
czającymi do niemieckiej szko-
ły w Alsfeld. Zarówno zabawa 
uświetniająca wiosenny dzień 
wagarowicza, jak i asfeldowsko 
– wąbrzeska współpraca to dłu-
goletnie zwyczaje liceum, które 
kontynuują uczniowie i wycho-
wawcy pod okiem dyrektora 
placówki Aleksandra Czarnec-
kiego. 

– Konkursy i zabawy, w któ-
rych uczestniczymy, sprawdza-
ją nie tylko wiedzę dotyczącą 
języków obcych, ale rozwijają 
naszą kreatywność i wyobraź-
nię – mówiły uczennice klasy 
IIa: Angelika Potorska i Klaudia 
Zielińska. – Dzięki takim wyda-
rzeniom wielu uczniów naszej 
szkoły ma możliwość zaprezen-
towania swoich talentów, z któ-

rych wcześniej nie zdawaliśmy 
sobie sprawy.

Podczas „Dnia języków ob-
cych” młodzież wykazała się nie 
tylko swoimi umiejętnościami 
językowymi, ale także zdolno-
ściami plastycznymi, technicz-
nymi, wokalnymi, aktorskimi 
i tanecznymi. Na scenie liceal-
nej auli nie zabrakło inscenizacji 
nawiązujących do popkultury. 
Nastolatkowie z poszczególnych 
klas odegrali fragmenty „Har-
ry’ego Pottera”, zaprezentowali 
dzień z życia Barbie i Kena oraz 
śpiewali piosenki z disneyow-
skiej produkcji „High school 
musical”. 

– Przygotowania do po-
szczególnych konkurencji zajęły 
nam ponad miesiąc – wyznaje 
uczennica Natalia Sankiewicz. –  
Kilka osób napisało scenariusz, 
kilka przygotowało stroje. Co 
tydzień moja klasa organizowa-

ła godzinną próbę.
Jury, na które składali się 

nauczyciele języków obcych: 
Emilia Witkowska i Michał Sten-
zel, bibliotekarka Katarzyna 
Wiśniewska oraz tegoroczne 
maturzystki: Ania Wiśniewska 
i Ola Kwiatkowska jednogło-
śnie zdecydowało, że na pierw-
sze miejsce za najlepszą scen-
kę zasłużyła klasa Ib. Klasa Ia 
natomiast wygrała w kategorii 
„najlepsza piosenka”. Organiza-
torzy konkursu, licealni angliści 
i germaniści, zadbali o nagrody 
dla wszystkich uczniów biorą-
cych udział w wesołym przed-
sięwzięciu. Wydarzenie na długo 
zapadnie w pamięci wszystkich 
zgromadzonych, a jego przygo-
towanie nie tylko wzbogaca wie-
dzę, ale też integruje całą szkol-
ną społeczność. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Dzień Języków Obcych to już tradycja wąbrzeskiego liceum

Młodzież zaprezentowała m.in. dzień z życia Barbie i Kena

Uczniowie zaprezentowali scenki z Harry’ego Pottera

Na scenie licealnej auli nie zabrakło inscenizacji nawiązujących do popkulturyPojawiły się także występy wokalne

Podczas „Dnia języków obcych” młodzież wykazała się nie tylko swoimi umiejętnościami językowymi, 
ale także zdolnościami plastycznymi, technicznymi,  aktorskimi i tanecznymi
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Uroczyście przywitali wiosnę
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące uroczyście ob-
chodzili nadejście wiosny. Nie zabrakło wesołych zabaw, prezentacji kolorowych strojów i pysznych, zdro-
wych, wiosennych kanapek

Świętowanie rozpoczęło się 
apelem w dużej hali gimnastycz-
nej, inaugurującym obchody 
Pierwszego Dnia Wiosny w szko-
le. 

– Program całej imprezy zo-
stał opracowany przez samorząd 
uczniowski oraz współpracują-
cych z nim nauczycieli – wyja-
śnia dyrektor Justyna Świdzic-
ka. – W radosnych nastrojach 
uczniowie bawili się  wspólnie 
z nauczycielami.

Na początku dzieci mia-
ły możliwość zaprezentowania 
przed jury wiosennych strojów 
oraz bardzo ciekawych nakryć 
głowy. Jury w składzie: dyrektor 
Justyna Świdzicka, Beata Urbań-
ska, ks. Piotr Rutkowski oraz Ka-
rol Andrzejewski wybrało i na-
grodziło najbardziej pomysłowe 
kreacje. 

– Uczniowie bardzo chętnie 
włączyli się do zabawy i pod czuj-
nym okiem wychowawców za-
prezentowali wiosenne okrzyki, 

wierszyki, rymowanki i piosenki, 
a nawet tańce. Następnie cała 
brać uczniowska  i  nauczyciele 
uczestniczyli w międzyklaso-
wych zawodach w przeciąganiu 
liny. Nad sportowymi konku-
rencjami czuwali nauczyciele 
wychowania fizycznego. Całość 
zmagań przebiegała w przesym-
patycznej i wesołej atmosferze – 
opisuje szefowa placówki.

Opiekunka samorządu szkol-
nego Agata Masheimer, wraz 
z młodymi samorządowcami, 
zaprezentowała kukłę Marzanny. 
Następnie z uśmiechem na twa-
rzy wszyscy ruszyli kolorowym 
korowodem w kierunku świetli-
cy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dębowej Łące. Po dotarciu na 
wyznaczone miejsce, pod czuj-
nym okiem strażaków, nastąpiło 
spalenie Marzanny – symbolu 
zimy. Tym samym uczestnicy za-
bawy pożegnali zimę i powitali 
wiosnę.

Po powrocie do szkoły 

uczniowie z wychowawcami uda-
li się do swoich klas, gdzie przy-
gotowali przepyszne wiosenne, 
zdrowe kanapki. 

– W tym czasie członkowie 
samorządu szkolnego prowadzili 
kawiarenkę, w której można było 
zakupić ciasta i ciasteczka. Po 
zdrowym i słodkim poczęstunku 
wszyscy przeszli do hali spor-
towej, gdzie odbywały się roz-
grywki sportowe. Przygotowując 
całe wydarzenie, pomysłodaw-
cy wykazali się dużymi umie-
jętnościami organizatorskimi 
i kreatywnością. Myślę, że takie 
uroczystości angażują uczniów 
i nauczycieli oraz doskonale in-
tegrują społeczność szkolną. Ten 
wyjątkowy dzień sprawił wszyst-
kim ogromną radość, frajdę 
i przyczynił się do tego, że przez 
cały czas bawiliśmy się w świet-
nych humorach – ocenia dyrek-
tor Justyna Świdzicka.

(krzan)
fot. nadesłane

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Wąbrzeźno

Wystawa rzeźby w WDK
21 marca w galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy dr. 
Stanisława Kośmińskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. 

Stanisław Kośmiński jest ab-
solwentem Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych im. A. Kenara 

w Zakopanem oraz studiów dok-
toranckich w zakresie sztuk pięk-
nych na Wydziale Sztuk Pięknych 

UMK w Toruniu. Jego twórczość 
można było oglądać na trzech 
wystawach indywidualnych oraz 

ponad dwudziestu zbiorowych 
w kraju i poza jego granicami. 

Motto, którym kieruje się 
przy tworzeniu swoich dzieł, 
brzmi „Rzeźbcie drewno, a nie 
ludzi. A jeżeli już ludzi, to nie 
ręce i nogi, lecz ludzkie sprawy 
w drewnie”. Te słowa Antoniego 
Kenara w pewien sposób kreu-
ją jego ciekawą i nietuzinkową 
twórczość. 

– Tworzę głównie z drewna 
połączonego z różnymi mate-
riałami, co eksponuje naturalne 
wartości materiału, takie jak ko-
lor, układ słojów i faktura – wy-
jaśnia artysta.

Na wystawie prezentowane 
są przede wszystkim rzeźby sta-
nowiące cześć artystyczną roz-
prawy doktorskiej, obronionej 
w 2017 roku. 

– Jest to zestaw czterech 
portretów przedstawiających 
młodego mężczyznę, młodą 

kobietę, starszego mężczyznę 
i dziecko. Poszczególne tytuły 
rzeźb odpowiadają koncepcjom 
opisującym człowieka: Homo 
Capax Dei (Człowiek otwarty na 
Boga), Homo sapiens (Człowiek 
myślący), Homo viator (Człowiek 
pielgrzym), Homo ludens (Czło-
wiek bawiący się). Każda z wy-
mienionych koncepcji postrzega 
człowieka w innym ujęciu: homo 
capax Dei - duchowym, homo 
sapiens - intelektualnym i wo-
litywnym, homo viator - trans-
cendentnym, homo ludens - spo-
łecznym. Ponadto prezentowane 
są także inne prace w drewnie 
powstałe w ciągu ostatnich czte-
rech lat – wyjaśnia autor ekspo-
zycji autor.

Wystawę można oglądać do 
16 kwietnia w godzinach pracy 
WDK. 

oprac. (krzan)
fot. nadesłane



MUKP na Grand Prix
Zawodnicy z Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pły-
wackiego Przyjazne Wody wystąpili w VIII Grand Prix 
Kujaw w Sprincie.

Piłka nożna

Inauguracja młodzików
W minioną sobotę młodzicy Unii Wąbrzeźno rozpoczęli rundę wiosenną rozgry-
wek I ligi wojewódzkiej. W pierwszy meczu zremisowali na wyjeździe z Olimpią 
Grudziądz.

Pływanie
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strzelanina w Zbójnie
PIŁKA NOŻNA  Unia Wąbrzeźno niespodziewanie przegrała w Zbójnie z miejscowym Pogromem 3:5, 
ale zachowała pozycję lidera toruńskiej A-klasy

Pływacy rywalizowali na ty-
powo szybkościowych dystan-
sach, osiągając dobre rezultaty. 
Bohaterką zawodów została Oli-
wia Makowska, złota w stylu do-
wolnym i srebrna w „motylku”, 
a brązowy krążek dołożył Mate-
usz Rusinek. MUKP na imprezie 
wystąpił w następującym skła-
dzie: Marta Domagalska, Lena 

Dąbrowska, Jagoda Lupertowicz, 
Oliwia Makowska, Oliwia Nie-
myt, Julia Patuła, Zuzanna Rusi-
nek, Nadia Szymańska, Wiktoria 
Wiśniewska, Martyna Zielińska, 
Mikołaj Fiałkowski, Michał Kar-
czewski, Kacper Nędza, Mateusz 
Rusinek. 

(kl) 
fot. FB MUKP

Spotkanie rozpoczęło się bar-
dzo źle dla ekipy z Wąbrzeźna, 
bowiem już w 50. sekundzie kon-
frontacji młody golkiper Jabłoński 
wyciągał piłkę z siatki po szybkiej 
akcji zespołu z Grudziądza. Mó-
wiąc żargonem piłkarskim, Unici 
nie zdążyli jeszcze wyjść z szatni, 
a już przegrywali 0:1. Brak kon-
centracji zaowocował błyskawicz-
ną stratą bramki. Na szczęście 
stracony gol wpłynął mobilizują-

co na zespół Unii. 
W 4. minucie strzałem głową, 

po centrze z rzutu rożnego, stan 
spotkania wyrównał Miłosz Ja-
dziński. Dwie minuty później bliź-
niacza akcja ze stałego fragmentu 
gry i trafienie Kacpra Patyka wy-
prowadziło niebiesko-białych na 
prowadzenie. Niestety, Unia cie-
szyła się przodownictwa zaledwie 
przez 240 sekund, bowiem już 
w 10. minucie, po błędach w de-

fensywie, Stanisław Kaczorowski 
wyrównał stan potyczki na 2:2. 

Takim rezultatem zakończy-
ło się sobotnie widowisko, choć 
obie ekipy miały szansę na prze-
chylenie szali zwycięstwa na swą 
korzyść. Z przebiegu meczu remis 
wydaje się jednak sprawiedliwym 
wynikiem. W Wielki Piątek Unię 
czeka kolejna wyjazdowa potycz-
ka, tym razem z beniaminkiem – 
Orłem Służewo.  

(kl)

strojach zmierzał do szatni.
Po zmianie stron druży-

na Kościelaka za wszelką cenę 
dążyła do ponownego remisu. 
Miejscowi umiejętnie przerywali 
jednak wszystkie akcje jedenast-
ki lidera A-klasy, nie pozwalali 
przyjezdnym na złapanie wła-
ściwego rytmu, a dziesięć minut 
przed końcem wyprowadzili za-
bójczy kontratak i zapewnili so-
bie cenny triumf.

Unia zaś w dwóch wiosen-
nych starciach dopisała do swo-
jego dorobku zaledwie jedno 
„oczko”, ale dzięki remisowi Cy-
klonu Kończewice MKS zachował 
przodownictwo w ligowej tabeli 
(lepszy bilans bramkowy). Czy 
możemy jednak mówić o powo-
dach do niepokoju i słabej for-
mie wąbrzeskiego teamu? Trud-
no jednoznacznie odpowiedzieć 
na tak postawione pytanie. Re-
mis i porażka to nie efekt braku 
szczęścia, ale ekipa ta bez wąt-
pienia ma spory potencjał, któ-
ry winien pozwolić przetrwać 
nawet ten ewentualny kryzys. 
MKS już w środę rozegra kolejny 
bardzo ważny mecz wyjazdowy, 
kiedy to powalczy z Zamkiem 

Bierzgłowskim. To starcie po-
winno powiedzieć nam znacznie 
więcej – zwycięstwo przywróci 
właściwe nastroje, zaś ewentu-
alna strata punktów przyniesie 
kolejną falę pytań, wahań i spe-
kulacji. 

(kl)
fot. archiwum

W ubiegłym tygodniu nie-
biesko-biali uratowali punkt 
z Victorią Czernikowo w ostat-
nich sekundach, kiedy to do 
siatki rywali trafił Dominik Han-
cyk. Ekipa MKS-u nie zaprezen-
towała się źle, ale widać było, iż 
podopieczni Roberta Kościela-
ka nie są jeszcze w najwyższej 
dyspozycji. Obawy niektórych 
kibiców, głośno narzekających 
po tamtejszej wpadce, potwier-
dziły się w sobotnie popołudnie 
w Zbójnie. 

Unia rozpoczęła rywalizację 
jakby nieobecna. W 16. minu-
cie piłkę przed własnym polem 
karnym stracił Kamil Kamycki, 

a chwilę później błędy popełni-
li Paweł Mazurowski i Bartosz 
Literski, co skutkowało utra-
tą pierwszego gola. Niespełna 
180 sekund później gospodarze 
przeprowadzili kolejną składną 
akcję, napastnik Modrzejewski 
okazał się szybszy od Mazurow-
skiego i wychodzącego z bram-
ki Cyrklafa, wyprowadzając 
Pogrom na dwubramkowe przo-
downictwo. Kiedy w 26. minucie 
gola na 3:0 strzelił Betlejewski 
wydawało się, że losy tej kon-
frontacji są już przesądzone.

MKS zdołał się jednak pod-
nieść. Po pół godzinie gry da-
lekim wrzutem z autu zaimpo-

nował Dariusz Kalinowski, zaś 
dobrze ustawiony w polu kar-
nym Tomasz Liszaj odwrócił się 
z futbolówką i dał gościom na-
dzieję. Sześć minut później gola 
kontaktowego zdobył Szymon 
Marszałek, zachowując się naj-
przytomniej w podbramkowym 
zamieszaniu. Kiedy w 39. minu-
cie Dominik Hancyk popisał się 
ładnym uderzeniem z dystansu 
i wyrównał stan gry, kibice nie-
biesko-białych zaczęli głęboko 
wierzyć w to, że potyczka jest 
jeszcze do wygrania. Niestety, 
tuż przed przerwą Pogrom po-
nowie wyszedł na prowadzenie 
i to on w znacznie lepszych na-

POgrOm ZbójNO 
VS.

UNIA WąbrZeźNO

5 (4: 3) 3
Gole

1:0 J. Nowicki (17’), 2:0 M. Mo-
drzejewski (20’), 3:0 M. Betlejew-
ski (26’), 3:1 T. Liszaj (30’), 3:2 S. 
Marszałek (36’), 3:3 D. Hancyk 

(39’), 4:3 J. Nowicki (45’), 5:3 M. 
Modrzejewski (80’)

Unia:

M. Cyrklaf – D. Kalinowski (żk), P. Mazu-
rowski, B. Literski, R. Drapiewski – D. Han-
cyk (80’ M. Marszałek), K. Kamycki (80’ A. 
Domachowski), J. Godlewski – M. Gołąb, T. 
Liszaj (żk) (85’ D. Kalinowski), S. Marszałek 
(70’ R. Wąs)

OLImPIA grUDZIąDZ
VS.

UNIA WąbrZeźNO

2 (2: 2) 2
Bramki dla Unii:

Miłosz Jadziński (4’), 
Kacper Patyk (6’)

Unia:

Jakub Jabłoński – Marcel Cieślikowski, Aron 
Maciejewski, Jakub Sikora, Miłosz Jadziński, 
Sebastian Drozdalski, Mikołaj Wojdak, Mate-
usz Kamiński, Kacper Patyk, Mateusz Lau-
dański, Wiktor Czerwiński, Bartosz Ciupak, 
Maciej Głowacki.


