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GMINA RYŃSK  W bieżącym roku gmina Ryńsk zasili budżety 
organizacji pozarządowych kwotą ponad 112 tys. zł. W ubiegłym 
tygodniu rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert ogłoszo-
ny przez wójta gminy

Podzielili kasę. 
Kto się załapał?
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Wąbrzeźno

Alkohol nadal plagą...
Policjanci z naszej komendy po raz kolejny w tym roku 
zaczęli dzień od badania trzeźwości kierowców. Działa-
nia podzielone były na etap poranny i wieczorny. Efek-
ty to zatrzymanie, aż czterech pijanych kierujących.

W środę (06.03.19 r.) już o godz. 
5.30 na ul. Kętrzyńskiego do kon-
troli zatrzymany został 67-letni 
kierowca volkswagena, który wy-
dmuchał ponad pół promila alko-
holu.

Dosłownie 5 minut później 
badanie 33-letniego mieszkańca 
Wąbrzeźna kierującego rowerem 
wykazało 0,20 promila. Ten sam 
niechlubny wynik o godz. 18.25 

osiągnął 57-latek w Czystochlebiu, 
który również kierował rowerem.

Po 10 minutach policjanci za-
trzymali do kontroli opla, którego 
57-letni kierowca miał w organi-
zmie 0,40 promila alkoholu. O ile 
rowerzyści ukarani zostali manda-
tami, tak kierowcy samochodów 
stracili prawa jazdy i będą odpo-
wiadać przed sądem.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno

Na konkurs wpłynęło ogółem 
8 ofert. Na realizację zadania pn. 
„Organizacja wydarzeń kultural-
nych przyczyniających się do kul-
tywowania tradycji oraz integra-
cji społeczności lokalnych Gminy 
Ryńsk” wnioski złożyły organizacje: 
1) Stowarzyszenie „Nasza Gmina” – 
„Dożynki Gminne Orzechowo 2019”; 
2) Stowarzyszenie „Nasza Gmina” – 
„Fundusze Sołeckie 2019”; 3) Stowa-
rzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Ryńsk – „KGW jednoczy 
VIII”; 4) Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ryńsku – „Integra-
cja członków OSP z terenu Gminy 
Ryńsk”; 5) Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów – „Światowy 
Dzień Inwalidy”; 6) Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Wronia” – Wystawienie 
musicalu „Piotruś Pan”.

Natomiast na realizację zada-
nia pn. „Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzie-
ży” wnioski złożyły dwie kolejne 
organizacje: 1) Stowarzyszenie Pol-
ski Związek Wędkarski Koło Miej-
skie w Wąbrzeźnie – „Działalność 
Gminnej Szkółki Ekologiczno-Węd-
karskiej w miejscowości Ryńsk”; 2) 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska 
Związku Harcerstwa Polskiego Hu-
fiec Toruń – „Obóz harcerski 2019”.

Jak informuje urząd gminy, 

w wyniku rozstrzygnięcia otwar-
tego konkursu ofert dokonano 
wyboru oferentów oraz przyznano 
dotacje dla wnioskodawców: 1. Sto-
warzyszenie „Nasza Gmina” „Fun-
dusze sołeckie 2019” otrzyma 35 
tys. 400 zł; 2. Stowarzyszenie „Na-
sza Gmina” „Dożynki Gminne Orze-
chowo 2019” otrzyma 41 tys. 600 zł; 
3. Stowarzyszenie Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Ryńsk „KGW jed-
noczy VIII” może liczyć na 10 tys. 
zł; 4. Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ryńsku „Integra-
cja członków OSP z terenu Gminy 
Ryńsk” otrzyma 11,5 tys. zł; 5. Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów „Światowy Dzień Inwalidy” 
500 zł; 6. Stowarzyszenie „Przyja-
ciele Wronia” na wystawienie mu-
sicalu „Piotruś Pan” dostanie 4 tys. 
zł; 7. Stowarzyszenie Polski Związek 
Wędkarski Koło Miejskie w Wą-
brzeźnie na „Działalność Gminnej 
Szkółki Ekologiczno-Wędkarskiej 
w miejscowości Ryńsk” otrzyma 4 
tys.100 zł; 8. Chorągiew Kujawsko-
Pomorska Związku Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Toruń na „Obóz 
harcerski 2019” dostanie 5 tys. zł.

Łączna kwota  wsparcia NGO-
sów w 2019 roku wyniesie 112 tys. 
100 zł.

(krzan), fot. ilustracyjne
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umowa na grant podpisana
WĄBRZEŹNO  11 marca przedstawiciele władz samorządowych miasta podpisali umowę na dofinanso-
wanie realizacji projektu pn. „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna”. Wysokość wspar-
cia to 50 tys. zł. Środki te zostaną przekazane miastu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zie-
mia Wąbrzeska. Całkowita wartość projektu wynosi 54 tysiące 700 zł

Umowa na dofinansowanie 
została podpisana przez burmi-
strza Tomasza Zygnarowskiego 
i skarbnik miasta Mariolę Fran-
kowską, natomiast  LGD Ziemia 

Wąbrzeska reprezentowali Wła-
dysław Łukasik, prezes Zarządu 
i Zenon Wilczyński, członek Za-
rządu stowarzyszenia.

Projekt „Aktywni sportowo 

i kulturalnie mieszkańcy Wą-
brzeźna” będzie realizowany 
w ramach Lokalnej Strategii Roz-
woju Obszaru Ziemi Wąbrzeskiej 
na lata 2016-2022 z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność. – Jego za-
łożeniem jest aktywizacja spo-
łeczna dziesięciorga wąbrzeźnian 
zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym. Projekt 
będzie realizowany od 1 kwietnia 
do 30 września br. – informuje 
burmistrz Tomasz Zygnarowski. 
– Jego uczestnikami będą osoby, 
które należą co najmniej do jed-
nej z grup, tj. osób długotrwale 
bezrobotnych, osób niepełno-
sprawnych, osób o niskich kwa-
lifikacjach, grupy kobiet w wieku 
produkcyjnym, osób powyżej 50. 
roku życia lub osób na rynku pra-
cy do 25. roku życia. Pieczę nad 
uczestnikami będą sprawować 

opiekun oraz pedagog/terapeu-
ta, którzy zostaną zatrudnieni 
do realizacji projektu – wyjaśnia 
burmistrz.

Zaplanowane działania obej-
mują np. spotkania o charakterze 
integracyjnym, w ramach których 
będą prowadzone pogadanki, 
rozmowy indywidualne i grupo-
we z terapeutą oraz aktywizacja 
sportowa i kulturalna. Organi-
zowane będą także wycieczki 
rowerowe (na potrzeby których 
zakupionych zostanie dziesięć ro-
werów), a także seanse kina ple-
nerowego oraz wyjazd do teatru.

(krzan)
Fot. (nadesłane, 

LGD Ziemia Wąbrzeska)

Wąbrzeźno

Szukasz pracy? 
Przyjdź na targi!
Punkt Pośrednictwa Pracy w Wąbrzeźnie zaprasza młodzież na Targi Pracy i Edu-
kacji, które odbędą się w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 22 marca 
o godz. 10.00.

Założeniem inicjatywy orga-
nizowanej co roku przez Punkt 
Pośrednictwa Pracy Ochotni-
czych Hufców Pracy w Wąbrzeź-
nie jest przede wszystkim zapo-
znanie młodzieży i przyszłych 
studentów z ofertą edukacyjną 
wraz z możliwościami dalszego 
kształcenia i rozwoju, wspiera-
nie aktywności zawodowej mło-
dzieży oraz rozszerzenie wiedzy 
na temat możliwości podnosze-
nia i zmian kwalifikacji na rynku 
pracy.

W Targach Pracy i Edukacji 
uczestniczyć będą tradycyjnie 

reprezentanci szkół wyższych, 
którzy udzielą nastolatkom 
niezbędnych porad i informacji 
o zasadach rekrutacji na danych 
uczelniach w bieżącym roku. 
Młodzież otrzyma również 
materiały opisujące zalety po-
szczególnych szkół i uniwersy-
tetów. Zaproszeni na spotkanie 
pracodawcy przedstawią oferty 
pracy dające możliwość rozwo-
ju zawodowej kariery zarów-
no uczniów jak i bezrobotnych 
nastolatków zainteresowanych 
podjęciem pracy. PPP zaoferuje 
także uczestnikom targów ofer-

ty zajęć krótkoterminowych. 
Tego dnia organizowane będą 
również warsztaty sporządza-
nia dokumentów aplikacyjnych 
z doradcami zawodowymi oraz 
warsztaty rekrutacyjne prowa-
dzone przez pracodawców.

Wszelkie pytania do organi-
zatorów wydarzenia można wy-
syłać na adres e-mailowy: ppp.
wabrzezno@ohp.pl. Pracownicy 
PPP są również dostępni pod nr. 
tel.: 530-543-083 w godz. od 7:45 
do 15:45.

(og)
 fot. nadesłane

Podpisz deklarację 
W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Płużnicy 
mieszkańcy gminy mogą składać podpisy pod „De-
klaracją mieszkańców województwa kujawsko-po-
morskiego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości”. Akcja zbierania podpisów organizo-
wana jest przez samorząd województwa.

Gmina Płużnica

– Przedstawicielom władz 
naszego regionu zależy na tym, 
aby pod deklaracją mogli podpi-
sać się wszyscy jego mieszkań-
cy. Deklaracja wraz z podpisami 
zostanie specjalnie wyekspono-
wana – będzie częścią szklanej 
instalacji, która stanie w gma-
chu Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu – wyjaśniają inicja-
torzy.  

Mieszkańcy gminy Płużni-
ca mogą składać podpisy pod 
Deklaracją w Punkcie Obsługi 
Klienta w godzinach pracy Urzę-
du Gminy w Płużnicy, tj. w po-
niedziałki, środy i czwartki od 
7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 
do 16:30, a w piątki od 7:30 do 
14:30. 

(oprac. krzan)

Gmina Płużnica

Potrzebna pomoc
Potrzebna jest pomoc dla mieszkanki gminy Płużnica, 
poszkodowanej w pożarze wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego. Pożar miał miejsce 21 lutego w Działo-
wie. Przyczyną było zapalenie się gazu z butli.

Mieszkanie, w którym nastąpił 
pożar, zostało wyłączone z użytku. 
W kolejnym lokalu oraz w klatce 
schodowej została uszkodzona in-
stalacja elektryczna. W budynku 
mieszka osiem rodzin. Lokatorka 
mieszkania, w którym doszło do 
wybuchu, została zabrana do szpi-
tala.

Aby pomóc poszkodowanej, 
Alicja Łazarska, radna gminy Płuż-
nica, zorganizowała zbiórkę pu-
bliczną. W jej ramach w różnych 

miejscach gminy pojawiły się pusz-
ki, do których można wrzucać dat-
ki. Puszki są zaplombowane, mają 
pieczątkę urzędu gminy Płużnica. 
Zbiórka potrwa do 12 marca 2019 
r. Trwa ponadto zbiórka pieniędzy 
na portalu zrzutka.pl. Wszystkich, 
którzy chcą i mogą pomóc, inicja-
torzy akcji proszą o wpłaty. – Każ-
da wpłata, nawet niewielkiej kwoty, 
jest ważnym wsparciem! – apelują.

(krzan)
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REGION  Najwyższa Izba Kontroli proponuje: „zawieszenie egzaminu maturalnego z matematyki 
jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przed-
miotu w szkołach”. Czy matura z tego przedmiotu nie będzie więc obowiązkowa?

Matura z matematyki 
nieobowiązkowa?

W szkołach poziom nauczania 
matematyki jest niewystarcza-
jący. Do takich wniosków doszła 
Najwyższa Izba Kontroli. Jak wy-
nika ze zgromadzonych danych co 
szósty maturzysta przystępujący 
do egzaminu w latach 2015-2017 
r. nie poradził sobie z matema-
tyką. Z kolei ci, którzy otrzymali 
potwierdzenie zdania egzaminu 
dojrzałości, nie cieszyli się do-
brym wynikiem z tego przedmio-
tu. Od lat jest on najniższy ze 
wszystkich, a średnia wynosi ok. 
55 proc. Nic w tym dziwnego sko-
ro 42 proc. uczniów w szkołach 
ponadgimnazjalnych na świadec-
twie z tego przedmiotu ma zale-
dwie ocenę dopuszczającą, czyli 
najniższą umożliwiającą przejście 
do następnej klasy lub ukończenie 
szkoły. Problem ma tendencję na-
rastającą. System edukacji jest na 
tyle wadliwy, że zamiast wyrów-
nać braki pojawiające się w pod-
stawówce, to problem w toku 
edukacji się jedynie pogłębia. 
W szkołach podstawowych dwójkę 

na świadectwie z matematyki ma 
10 proc. uczniów, w gimnazjach 23 
proc. Z kolei osób mających umie-
jętności matematyczne na pozio-
mie celującym jest od 1 do 4 proc. 
uczniów w zależności od szczebla 
edukacji.

O ile niektórzy uczniowie 
opanowali chociaż część mate-
riału, aby przeskakiwać kolejne 
klasy w szkołach, to sporej gru-
pie się to nie udaje. Okazuje się, 
że to właśnie matematyka jest 
przedmiotem, który powoduje ko-
nieczność powtarzania klasy u 61 
proc. uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych i 70 proc. w gimnazjach 
i podstawówkach (dane zebrane 
przez NIK podczas analizy lat 2015-
2017).

– Więcej niż połowa dzie-
ci polskich przed rozpoczęciem 
szkolnej edukacji wykazuje się 
uzdolnieniami do nauki matema-
tyki, a co czwarte wysokim stop-
niem zadatków takich uzdolnień. 
Po kilku miesiącach nauki w szko-
le większość tych dzieci przestaje 

manifestować swoje znakomite 
możliwości umysłowe. Powodem 
jest spychanie tych dzieci do po-
ziomu przeciętnych uczniów. 
W następnych latach szkolnej 
edukacji tendencja ta nasila się 
do tego stopnia, że tylko dwoje, 
troje starszych uczniów w klasie 
wykazuje się uzdolnieniami ma-
tematycznymi – uważa prof. dr 
hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 
z Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie.

Nie we wszystkich krajach 
Europy matematyka jest obowiąz-
kowym przedmiotem na maturze. 
W raporcie NIK zwrócono uwa-
gę na fakt, że przymus zdawania 
go prowadzi do niepotrzebnego 
stresu i obciąża domowe budżety, 
z których opłacane są korepetycje 
(średnio korzysta z nich 30 proc. 
uczniów). Nie wszyscy wiążą przy-
szłość z tą dziedziną i mają do niej 
predyspozycje.

– Wstępna selekcja na pozio-
mie liceum i technikum pozwoli-
łaby dyrektorom i nauczycielom 
matematyki na odpowiednią do 
potrzeb uczniów organizację za-
jęć w zróżnicowanych grupach, 
koncentrując uwagę szkoły na 
uczniach o uzdolnieniach mate-
matycznych – czytamy w raporcie 
NIK.

Pomysł dzielenia na grupy 
popierają nauczyciele z 20 szkół, 
w których NIK przeprowadziła 
kontrolę. Dodawano jeszcze, że 
lepszym wynikom sprzyjałaby 
mniejsza liczba uczniów w kla-
sach. Z kolei uczniowie, wśród 
których przeprowadzono ankietę, 
skarżyli się na zbyt szybkie tempo 

przekazywania materiału, co unie-
możliwiało jego przyswojenie.

NIK ma zastrzeżenia także do 
zajęć dodatkowych. Nie wszystkie 
szkoły organizują je dla uczniów 
uzdolnionych. Z kolei uzupełniają-
ce były prowadzone w godzinach 
nie dla wszystkich dostępnych lub 
nie było możliwości uczestniczenia 
w nich ze względu na ograniczoną 
liczbę osób. Bywały przypadki, że 
na tego typu zajęciach mieszano 
dzieci z różnych klas, co nie sprzy-
jało pracy.

Z raportu wynika, że szkoły 
nieumiejętnie dostosowują plany 
zajęć, przez co uczniowie nie są 
w stanie intensywnie myśleć, np. 
gdy matematyka jest pod koniec 
dnia. Nauczyciele z kolei ograni-
czają się do nauczania za pomocą 
jedynie rozwiązywania zadań za-
proponowanych przez wydawnic-
twa. Poza tym w szkołach jest zbyt 
mało pracowni do nauczania tego 
przedmiotu lub są nieodpowied-
nio wyposażone.

Wnioski NIK zostały przed-
stawione nie tylko ustawodawcy 
w celu wprowadzenia odpowied-
nich zmian, aby zauważone pro-
blemy rozwiązać. Dyrektorzy i na-
uczyciele szkół już teraz mogą się 
z nimi zapoznać i usprawniać pra-
cę, jeśli dane uwagi dotyczą także 
ich. Nie wszyscy podzielają jednak 
zdanie, że egzamin maturalny 
z matematyki powinien być za-
wieszony jako obowiązkowy. Wie-
dza i umiejętności nabyte w ra-
mach tego przedmiotu są bowiem 
bardzo przydatne w codziennym 
życiu.

– Matematyka jest bardzo 

ważnym przedmiotem, więc po-
winna być zdawana na maturze. 
Trzeba wprowadzić rozwiązania, 
które ułatwią uczniom naukę – 
uważa Anna Wysocka-Kuras, dy-
rektor Liceum Ogólnokształcącym 
im. R. Traugutta w Lipnie. – Do-
brym pomysłem jest stawianie na 
indywidualizację pracy z uczniem. 
Trzeba się też zastanowić nad 
sposobem wdrożenia podziału 
na grupy podczas lekcji. Trzeba 
też pracować nad umiejętnościa-
mi większego skupienia uczniów. 
W dobie cyfryzacji jest z tym pro-
blem – dodaje.

Od sierpnia ubiegłego roku 
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
R. Traugutta w sąsiednim Lipnie 
realizowany jest program „Kom-
pleksowe wsparcie uczniów z pla-
cówek oświatowych podległych 
Powiatowi Lipnowskiemu”. W ra-
mach tego organizowane są zaję-
cia dodatkowe z najważniejszych 
przedmiotów maturalnych (w tym 
3 godziny w tygodniu matematy-
ki). Uczniowie, którzy chcą pod-
nieść swoje wyniki w nauce, zosta-
li podzieleni na grupy ze względu 
na poziom umiejętności. Pracują 
w małych grupach, co zwiększa 
efektywność. Dodatkowo w ra-
mach programu szkoła otrzymała 
sprzęt niezbędny do prowadzenia 
zajęć metodą eksperymentu tak-
że do pracowni matematycznej. 
Obecnie dyrekcja rozważa moż-
liwości podziału na grupy także 
podczas lekcji.

Natalia 
Chylińska-Żbikowska

fot. (archiwum)

Gmina Książki

Zadbaj o swoje zdrowie
Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich kobiet: mamom, 
siostrom, przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – 
rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego 
panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć.

Tymczasem tylko regularne 
kontrolowanie stanu zdrowia 
pozwala ocenić czy w organi-
zmie nie zachodzą niebezpiecz-
ne zmiany chorobowe. Niestety 
zadowalający wynik poprzedniej 
mammografii nie zawsze gwa-
rantuje, że obecnie nie zagraża 
nam nowotwór piersi. Bezpłatna 
mammografia w ramach Progra-

mu Profilaktyki Raka Piersi fi-
nansowanego przez NFZ pozwala 
to skutecznie sprawdzić.

– Badanie wykonywane jest 
przez wyspecjalizowany i bardzo 
doświadczony personel medycz-
ny LUX MED. Jest szybkie i cał-
kowicie bezpieczne, a wielu ko-
bietom uratowało życie. Zdjęcia 
w technice obrazowania cyfro-

wego oceniane są przez dwóch 
niezależnych lekarzy radiologów, 
a w przypadkach wątpliwych, 
nawet trzech lekarzy. Istotnym 
elementem opisu badania jest 
ocena porównawcza z poprzed-
nimi obrazami, dlatego uprzej-
mie prosimy o zabranie ze sobą 
zdjęć z poprzednich mammogra-
fii.Paniom, u których zaistnieje 

konieczność wykonania badań 
uzupełniających, LUX MED udzie-
li wszelkich wskazówek i pomoże 
w umówieniu dogodnego i szyb-
kiego terminu dalszych badań 
– mówią organizatorzy najbliż-
szej akcji badań profilaktycznych 
w Książkach.

Mobilna pracownia mam-
mograficzna będzie oczekiwała 
na panie w Książkach 21 marca 
w godzinach od 9.00 do 16.00 
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, 
ul. Ks. Kujawskiego 8.

Do badania uprawnione są 
panie w wieku 50-69 lat, które 
są ubezpieczone, nie są leczone 
z powodu raka piersi a także: 
nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach programu w cią-
gu ostatnich 24 miesięcy lub są 

w grupie ryzyka i w roku poprze-
dzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponow-
nej mammografii po upływie  
12 miesięcy.

– Aby uniknąć oczekiwania 
w kolejce oraz sprawdzić upraw-
nienie do badania, prosimy 
o wcześniejszą rejestrację pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na http://
www.mammo.pl/formularz. Przy 
rejestracji telefonicznej NFZ wy-
maga weryfikacji uprawnień do 
badania na podstawie podanego 
numeru PESEL. Prosimy o przy-
gotowanie dowodu osobistego 
przed połączeniem telefonicz-
nym. Badanie nie wymaga skie-
rowania lekarskiego – apelują 
organizatorzy z firmy LUX MED.

(ak)
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Dzień Kobiet w łopatkach
GMINA KSIĄŻKI  Wielu wzruszeń dostarczyło członkiniom Klubu Aktywnych Kobiet w Łopatkach spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet, które miało miejsce 9 marca w pobliskiej świetlicy wiejskiej

Mieszkanki Łopatek tradycyj-
nie zorganizowały spotkanie, które 
miało na celu integrację wiejskiej 
społeczności.

– Chciałabym, żebyśmy w ta-
kim gronie spotykały się jak naj-
dłużej – mówi Bożena Szpryniecka, 
przewodnicząca Klubu Aktywnych 
Kobiet. – Co prawda w całej Polsce 
Dzień Kobiet obchodzony jest 8 
marca, my jednak świętujemy kilka 

dni.
Na uroczystą kolację przygoto-

waną przez członkinie klubu zostali 
zaproszeni Krzysztof Zieliński, wójt 
gminy Książki oraz Tadeusz Turbak, 
sołtys wsi Łopatki. Panowie wrę-
czyli paniom upominki oraz tulipa-
ny.  Aktywne kobiety przyznały, że 
cieszy je dobra współpraca z radą 
sołecką. 

– Wszystkim paniom życzę 

zdrowia, szczęścia, spełnienia ma-
rzeń i samych radosnych dni – wy-
licza Krzysztof Zieliński. – Wspólna 
integracja w dzisiejszych czasach 
jest nam bardzo potrzebna, często 
zamykamy się na innych, we wła-
snych domach. Chciałbym, aby ta-
kie spotkania odbywały się w każ-
dej miejscowości naszej gminy.

Piękny bukiet kwiatów wrę-
czyła również klubowiczkom Elena 

Gojżewska z Białorusi, która kilka 
miesięcy temu otrzymała polskie 
obywatelstwo. Kobiecie natomiast 
podarowały sąsiadki biało – czer-
wone goździki. Choć członkinie 
klubu wyznają, że Gojżewska od 
dziesięciu lat jest już ich przyjaciół-
ką, niezmiernie raduje je fakt, że 
została ona wreszcie pełnoprawną 
obywatelką naszego kraju.  

– Cieszę się, że zamieszkałam 
wraz z mężem w Łopatkach Pol-
skich – tłumaczy Gojżewska. – Jest 
to wieś przyjazna, wszyscy się tu 
znają, każdego można odwiedzić 
i poprosić o pomoc. 

Wyjątkowe spotkanie uświet-
nił występ Karoliny Dybki, uczenni-
cy Szkoły Podstawowej w Zieleniu, 
która wykonała dla wszystkich ze-
branych w świetlicy kilka piosenek 
m.in. z repertuaru Renaty Przemyk 
i Katarzyny Sobczyk. Młoda artyst-
ka zaprezentowała również utwór, 
który zaśpiewa podczas premiery 
szkolnego musicalu pt. „Piotruś 
Pan”. 

Tegoroczne 
plany aktywnych kobiet
Obchody Dnia Kobiet w Łopat-

kach były również dobrą okazją do 
omówienia przez mieszkanki wsi 
programu działalności Klubu Ak-
tywnych Kobiet na rok 2019. Plany 
na najbliższą przyszłość stowarzy-
szenia zaprezentowała wszystkim 
Bożena Szpryniecka. 

W lipcu m.in. panie z klubu 
wyruszą na wycieczkę do From-
borka, udadzą się w rejs statkiem 
do Krynicy Morskiej, odwiedzą 
farmę ślimaków i podczas eksklu-
zywnej kolacji w restauracji będą 
miały okazję spróbować francu-
skich przysmaków. Kobiety myślą 
już również o zorganizowaniu Dnia 
Matki, będą też brały czynny udział 
w przygotowaniu tegorocznych do-
żynek. Klubowiczki nabędą także 
nowych zdolności kulinarnych przy 
pomocy Lokalnej Grupy Działania 
Wieczno, która zorganizuje w tym 
roku cztery pokazy żywieniowe. 

Tekst i fot. (og)

Wąbrzeźno

Czekają na zgłoszenia 
do festiwalu
Na 12 kwietnia Wąbrzeski Dom Kultury zaplanował organizację Wojewódzkie-
go Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”. Chętni do udziału 
mogą zgłaszać się w terminie do 29 marca.

– Corocznie udział w wy-
darzeniu bierze ponad sto 
osób z województwa kujaw-
sko- pomorskiego – mówi Do-
rota Otremba. – Prezentacje 
sceniczne oraz wspólna zaba-
wa dają wiele radości zarówno 

wykonawcom jak i opiekunom 
– dodaje.

Jak podkreślają organizato-
rzy, celem festiwalu jest inte-
gracja uczestników, przełamy-
wanie barier oraz popularyzacja 
piosenki wśród osób niepełno-

sprawnych. 
– Do udziału w festiwalu 

zapraszamy osoby niepełno-
sprawne od 16. roku życia, m.in. 
podopiecznych WTZ, DPS, Sto-
warzyszeń i Fundacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Na zgłoszenia 

czekamy do 29 marca br. – za-
znacza.

Regulamin wraz z kartą 
zgłoszenia są dostępne na stro-
nie internetowej domu kultu-

ry www.wdkwabrzezno.pl oraz 
w Dziale Animacji Kultury.

(oprac. krzan)
fot. ilustarcyjne
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GMINA KSIĄŻKI  2 lutego członkinie Koła Gospodyń Wiejskich gminy Książki świętowały Dzień Kobiet 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach

Dzień Kobiet w Książkach

Ostatnia sobota karnawa-
łu skłoniła kobiety z koła do 
zorganizowania wesołej potań-
cówki przeplatanej zabawnymi 
konkursami i zespołowymi gra-
mi. Inicjatorką przedsiewzięcia 
była w szczególności Grażyna 
Kesler, przewodnicząca KGW 
gminy Książki, która tego wie-
czoru przygotowała dla gości 
GOK-u liczne atrakcje. Panie 
z koła wraz z osobami towa-

rzyszącymi wzięły udział m. in. 
w tańcu czekoladowym. Wiele ra-
dości przyniosły także kobietom 
pączki z losami w środku, dzięki 
którym podczas zabawy można 
było zgarnąć ciekawe gadżety. 
Na stołach nie mogło zabrak-
nąć pysznych, domowych ciast 
i wytrawnych potraw mięsnych, 
przygotowanych przez członki-
nie koła. Mieszkankom gminy 
towarzyszyli w zabawie Krzysz-

tof Zieliński, wójt Książek, Marta 
Wójcik, dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Książkach oraz 
Jerzy Cyran, dyrektor GOK-u.

Życzenia dla kobiet od ko-
biet

Liczne spotkania z okazji 
Dnia Kobiet organizowane na 
terenie całego powiatu wąbrze-
skiego skłaniały ich uczestników 
do refleksji na temat miejsca ko-
biet we współczesnym świecie. 

Zapytaliśmy społecznie zaanga-
żowane członkinie kół gospo-
dyń wiejskich, czego życzą sobie 
i swoim przyjaciółkom z okazji 
święta obchodzonego 8 marca.

– Chciałabym równoupraw-
nienia dla kobiet i mężczyzn – 
mówi Henryka Peliwo. – Wciąż 
zarabiamy mniej, jesteśmy rów-
nież gorzej traktowane w pracy 
ze względu na płeć. Życzę rów-
nież wszystkim kobietom dużo 

miłości.
– Najważniejsze w życiu każ-

dego człowieka jest zdrowie – do-
daje Grażyna Kesler. – Nie tylko 
kobietom, ale wszystkim ludziom 
życzę więc przede wszystkim 
zdrowia, ale też i pokoju. Żyjemy 
w trudnych politycznie czasach, 
dlatego  wzajemne poszanowa-
nie i wrażliwość na krzywdę in-
nych to prawdziwe wartości.

(og), fot. nadesłane

Powiat

Święto organizacji pozarządowych
Ostatniego dnia lutego w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie obchodzono 
Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, który oficjalnie uznany i ogłoszony 
została przez 12 państw członkowskich podczas IX Forum Organizacji Pozarzą-
dowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego 17 kwietnia 2010 r. 
i po raz pierwszy naznaczony przez ONZ, przywódców UE i organizacje między-
narodowe w 2014 r.

Światowy dzień NGO-s to dzień 
dla organizacji pozarządowych na 
całym świecie, podczas którego 
mogą dzielić się wiedzą i doświad-
czeniami. Ma na celu edukowanie 
na temat organizacji pozarządo-
wych i ich wpływu na społeczeń-
stwa lokalne. Tego dnia 4 organiza-
cje z terenu powiatu wąbrzeskiego 
zaprezentowały swoją działalność. 
Były to: Fundacja „Rozwijalnia”, Wą-
brzeskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski, Spół-
dzielnia Socjalna BAZA oraz Stowa-
rzyszenie „INICJATYWA”.

Dzień NGOs daje okazję do 
uczczenia i zapamiętania założy-
cieli organizacji pozarządowych jak 
również ich pracowników, wolon-
tariuszy, członków i sympatyków. 
Starosta wąbrzeski Krzysztof Mać-
kiewicz podziękował wieloletniemu 
prezesowi zarządu koła powiato-
wego Polskiego Związku Niewido-

mych w Wąbrzeźnie Stanisławowi 
Pytel, wręczając okolicznościowy 
list gratulacyjny oraz prezent.

Święto było także okazją do 
podziękowań organizacjom poza-
rządowym za ogromną pracę wy-
konaną na rzecz społeczeństwa 
w różnych obszarach działalności 
społecznej oraz wręczenia oko-
licznościowych listów. Wyrazy po-
dziękowań skierowano także do 
wolontariuszy zaangażowanych 
w pracę na rzecz dzieci i młodzieży 
współpracujących z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wą-
brzeźnie.

Organizatorem spotkania był 
starosta wąbrzeski oraz Powiato-
wy Zespół ds. Ekonomii Społecznej 
w Wąbrzeźnie.  

(red), fot. Justyna 
Przybyłowska - Dyrektor 

PCPR w Wąbrzeźnie
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Kwiatki, książki i sukienki, 
czyli Dzień Kobiet artystycznie

WĄBRZEŹNO  8 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie spotkało się licz-
ne grono wąbrzeźnianek, które skorzystały z zaproszenia na koncert duetu „Kwiatki”. Ale to niejedyna 
atrakcja wieczoru

Spotkanie, na które zaproszeni 
zostali uczniowie szkół podstawo-
wych z Zielenia, Ryńska i Myśliwca, 
miało miejsce 27 lutego. Stochmal, 
z wykształcenia socjolog, z zamiło-
wania wielbiciel zabytków, podróży 
i fotografii, opowiedział wszyst-
kim zebranym o swoich pasjach, 
twórczej pracy i pisaniu bloga, na 
którym umieszcza zdjęcia i opisy 

polskich zabytków, zwłaszcza tych 
mniej znanych i zaniedbanych. 
Autor jednak przede wszystkim 
w Pływaczewie promował swoją 
najnowszą książkę pt. „Mataszko-
wie na ziemi wąbrzeskiej”. Jest to 
piąty tom z cyklu omawiający losy 
niezwykle przyjaznej rodziny. Wy-
kreowani przez Stochmala boha-
terowie zdążyli już w poprzednich 

opowiadaniach przeżyć niezwykłe 
przygody na Helu, Mazurach, w To-
runiu i w Gdańsku. W najnowszej 
książce Mataszkowie odwiedzają 
Wąbrzeźno.

Opowiadania Tomasza Stoch-
mala dostępne są w GBP w Pływa-
czewie oraz w filiach w Myśliwcu, 
Ryńsku i Wałyczu.

Tekst i fot. (og)

Po koncercie odbyły się kon-
kursy, loteria oraz tzw. szafobranie, 
czyli wymiana fatałaszków, torebek 
czy drobnej biżuterii. Uczestnicz-
ki artystycznego wieczoru w do-
brych humorach opuszczały mury 
wąbrzeskiej książnicy. Dyrekcja i 
pracownicy MiPBP w Wąbrzeźnie 
co rusz zaskakują pomysłami pro-
mującymi czytelnictwo oraz bez-
pośredni kontakt ze sztuką, a także 
po prostu z rozrywką. Okazuje się, 
że można łączyć te trzy dziedziny 
z pożytkiem dla każdej z nich. Dla-
tego tegoroczny Dzień Kobiet miał 
oryginalny przebieg. Głównym 
punktem wieczory był koncert 

młodych artystów, mieszkańców 
naszego powiatu. Mieszkająca w 
Pływaczewie Ola Góralska razem 
z wąbrzeźnianinem Adamem Sta-
wickim tworzą duet o wdzięcznej 
nazwie „Kwiatki”. Wśród swoich ró-
wieśników mają już wierne grono 
fanów. Tym razem zaprezentowali 
się przed nieco starszymi odbior-
cami. Mimo początkowo lekkiej 
tremy oczarowali publiczność 
świeżością brzmienia, bezpośred-
niością przekazu i profesjonalnym 
wykonaniem.

– Trochę obawialiśmy się wy-
stępu w bibliotece, ponieważ nigdy 
wcześniej nie graliśmy koncertu w 

takim miejscu – mówi Ola Góral-
ska. – Nie wiedzieliśmy też, z jaką 
publicznością będziemy musieli 
się zmierzyć. Przeważnie na nasze 
koncerty przychodzą osoby bardzo 
młode, nastolatkowie. Tym razem 
odbiorcami naszej muzyki były 
również panie nieco bardziej doj-
rzałe. Jednak szybko okazało się, 
że wiek nie ma żadnego znaczenia. 
Publika była niezwykle sympatycz-
na i życzliwa, otwarta na naszą 
twórczość, dlatego było bardzo 
miło. Poza tym panie bibliotekarki 
bardzo nam pomogły w przygo-
towaniu się do występu, więc nie 
mogliśmy sobie wymarzyć lepsze-

go debiutu w naszym rodzinnym 
mieście – ocenia Ola.

Co „Kwiatki” planują na naj-
bliższą przyszłość? – Pracujemy 
aktualnie nad wydaniem drugiej 
epki i zorganizowaniem małej tra-
sy koncertowej po Polsce. Oprócz 
tego dalej będziemy nagrywać tele-
dyski – wyjaśnia wokalistka.

Bibliotekarki nie wypuściły 
szybko swoich gości. Po koncercie 

przeprowadziły jeszcze kilka kon-
kursów z nagrodami, loterię oraz 
tzw. swap, czyli bardziej swojsko 
brzmiące szafobranie lub po prosty 
wymianę ubrań. Uczestniczki ar-
tystyczno- czytelniczo-modowego 
wieczoru z zadowoleniem przyjęły 
propozycję biblioteki i już teraz do-
magają się kolejnych edycji.

Tekst i fot. (krzan)

Gmina Ryńsk

O Mataszkach w Pływaczewie
Tomasz Stochmal jest częstym gościem książnic powiatu. Tym razem odwiedził 
Gminną Bibliotekę Puliczną w Pływaczewie



Czwartek 14 marca 2019 społeczeństwo  7  WABRZEZNO–CWA.PL

Kolorowa „dwójka” 
z charytatywnym przesłaniem

WĄBRZEŹNO  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie od stycznia do lutego uczestniczyli 
w piątej edycji  międzynarodowego projektu UNICEF pn. „Wszystkie Kolory Świata”. Celem akcji było 
zebranie środków na zakup szczepionek przeciwko poważnym chorobom, takim jak np. polio, gruźlica, 
tężec czy odra dla dzieci w Afryce

– W ramach kampanii po-
przedzonej akcją informacyj-
ną, prowadzoną przez człon-
ków samorządu uczniowskiego 
m.in. z wykorzystaniem pla-
katów rozwieszonych w szkole 
i karteczek do zeszytów jakie otrzy-
mały dzieci z oddziałów I-III, chętni 
uczniowie otrzymali od nas wy-
krojniki wraz z instrukcją i aktem 
urodzenia, aby z pomocą rodziców, 
opiekunów i dziadków mogli uszyć 
uszycia charytatywne laleczki – 
mówi Anna Sowa. – Zainteresowa-
nie akcją przerosło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Spłynęło do nas aż 

85 pięknie wykonanych i niepowta-
rzalnych laleczek różnych narodo-
wości: Polek, Japonek, Francuzek, 
Chinek, a nawet Eskimosek. Lecz 
nie były to tylko zwykłe szmaciane 
zabawki, ale symbol pomocy jakiej 
dzieci udzieliły swoim rówieśnikom 
w Afryce – wyjaśnia nauczycielka.

Jak informuje Anna Sowa, la-
leczki błyskawicznie znalazły na-
bywców podczas kiermaszu, zor-
ganizowanego pod koniec lutego 
przez samorząd uczniowski. – Fi-
nałem akcji był III Szkolny Przegląd 
Talentów przeprowadzony 28 lute-
go. Obok konkursu talentów od-

było się wówczas podsumowanie 
kampanii: koordynatorzy wyświe-
tlili filmiki promujące działalność 
na rzecz dzieci, prowadzoną przez 
UNICEF w krajach trzeciego świata, 
a także podziękowali wszystkim 
zaangażowanym osobom za udział 
w projekcie. Dochód z Przeglądu 
Talentów również został przezna-
czony na cel charytatywny – doda-
je Anna Sowa. 

Łączna kwota, zebra-
na dzięki hojności rodzi-
ców, uczniów i nauczycieli, to  
1281 złotych. Koordynator akcji już 
przelał pieniądze na konto ban-
kowe UNICEF, a na stronie inter-
netowej organizacji złożył raport 
końcowy.

– Wszystkim osobom, któ-
re włożyły swoje serca w szycie 
laleczek i tym, które je kupili ser-
decznie dziękujemy – mówi Anna 
Sowa.

W III Przeglądzie Młodych Ta-
lentów konkursie wzięło udział 
czworo uczniów z klas 0-III i dwa-
naścioro z klas IV-VIII. Rywalizowali 
oni w następujących kategoriach: 1. 
gra na instrumencie (Laura Osia-

dacz, kl. Ia – gra na flecie – Oda 
do radości – I miejsce; Zuzanna 
Rusinek, kl. IIa – gra na skrzypcach 
– Arietta; III miejsce – Lena Brze-
zińska, kl. Vc – gra na skrzypcach 
– Wiosna Antonio Vivaldiego – 
I miejsce; Konrad Borowiecki, kl. Vd 
– gra na klarnecie – Od bajeczki do 
etiudy – II miejsce; 2. śpiew: Micha-
lina Tire, kl. IIIa – Byle jak, wyróż-
nienie; Barbara Robaczewska, kl. 
Vc – Anyone I want to be – II miej-
sce; Igor Węglerski, kl. IVd – Vaiana 
Skarb oceanów – II miejsce; Niko-
dem Flipski, kl. IVa – Sofia – wy-

różnienie; Julia Afelt, kl. Vc – Miasto 
44 – wyróżnienie; Martyna Jurkie-
wicz, kl. Vc – Najjaśniejsza z gwiazd 
– wyróżnienie; Julia Libuszewska, 
kl. VIIIa – Byle jak – wyróżnienie; 3. 
taniec: Jakub Płachta, O a – II miej-
sce; Wiktoria Wiśniewska, kl. Va – III 
miejsce; 4. recytacja: Fabian Płach-
ta, Vc, wiersz „Polska” – wyróżnie-
nie; 5. obliczanie pamięciowe: Igor 
Domeradzki, kl. Vb – wyróżnienie; 
6. sztuki magiczne: Antonina Tire, 
kl. Vc – wyróżnienie.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Wąbrzeźno

Patriotyczne recytacje w SP 2
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie wzięli udział w konkursie recy-
tatorskim pn. „Ziemio ojczysta” zorganizowanym przez bibliotekę szkolną. Recy-
tatorskie potyczki uczniów klas IV-VIII podporządkowano poezji patriotycznej.

Gośćmi specjalnymi szkolnego 
konkursu byli uczniowie Ośrod-
ka Szkolno-Wychowaczego w Dę-
bowej Łące, którzy pod opieką 
nauczycielek Barbary Belcarskiej 
i Anny Jagiełło, zaprezentowali 
spektakl teatralny pt. „Niepodle-
głość to radość”. Przedstawienie 
podobnie jak konkurs recytatorski 
stanowiło uhonorowanie setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

– Temat konkursu, czyli od-
zyskanie niepodległości, cieszył się 
wśród dzieci ogromnym powodze-
niem. Natomiast dla nas jako or-
ganizatorów wielką radością było 
zainteresowanie uczniów poezją 
i recytacją – mówi Lidia Jabłońska. 
– W konkursie wzięło udział aż 28 
uczniów, wszyscy zaprezentowali 

wysoki poziom recytacji, dlatego 
komisja konkursowa musiała zmie-
rzyć się z trudnym zadaniem, aby 
wskazać najlepszych recytatorów.

Po długiej naradzie jury zdecy-
dowało  przyznaniu nagród i wy-
różnień: 1. w grupie klas IV – V: 
I miejsce – Igor Węglerski IVd, Julia 
Gutowska Vd; II miejsce – Wiktoria 
Świś Va, Amelia Madeja Vb, Fabian 
Płachta Vc; III miejsce – Mikołaj 
Kowalski IVc; wyróżnienia – Nela 
Bugała IVc, Kacper Sądowski IVd, 
Lena Brzezińska Vc, Aeksandra Na-
laskowska Vc; 2. w grupie klas VI – 
VIII: I miejsce – Agata Sadłowska 
VIa, Mikołaj Gapiński VIIIb, Julia Kę-
dzia VIIIc; wyróżnienie – Aleksan-
dra Dziaduszewska VIb.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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Modowa podróż przez stulecie
WĄBRZEŹNO  5 marca sala widowiskowa Wąbrzeskiego Domu Kultury przeobraziła się w fascynujący 
wehikuł czasu. Młodzież z wąbrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego zabrała licznie zgromadzoną pu-
bliczność w podroż po zawiłych ścieżkach dwudziestego wieku. Skupiając uwagę na panujących w kolej-
nych dekadach trendach mody, twórcy widowiska przybliżyli widowni przemiany jakie dokonywały się 
w Polsce podczas dwudziestego stulecia

Niecodzienne przedstawie-
nie zostało przygotowane przez 
koło teatralne wąbrzeskiego ogól-
niaka przy współpracy z wąbrze-
ską fundacją Rozwijalnia, Miejską 
i Powiatową Biblioteką Publiczną 
w Wąbrzeźnie oraz Wąbrzeskim 
Domem Kultury. Na deskach WDK 
zaprezentowali się uczniowie oraz 
ich nauczyciele. Scenografia i mu-
zyka nawiązywały do zmian za-
chodzących w modzie, a także ży-
ciu polskiego społeczeństwa w XX 
wieku. Z głośników popłynęły za-
równo przeboje popularne w dwu-

dziestoleciu międzywojennym, 
jak też utwory Bee Gees, Abby czy 
Maanamu. Można przypuszczać, 
iż twórcy czerpali z najlepszych 
wzorców. Zarówno teksty, wśród 
których znalazły się m.in. „Psalm 
stojących w kolejce” Ernesta Bryl-
la, „Pan tu nie stał” Stanisława 
Barańczaka czy Desiderata, a tak-
że środki scenicznej ekspresji, np. 
multimedialna oprawa w stylu 
spektakli w warszawskim teatrze 
„Roma” czy jeżdżący po scenie 
motocyklem po scenie ks. Paweł 
Dąbrowski (jak tu nie nawiązać do 

„Balladyny” w słynnej inscenizacji 
Adama Hanuszkiewicza?) wywołały 
w pełni zasłużony aplauz publicz-
ności i długie owacje na stojąco. 
Widowisku towarzyszyła ponadto 
miniwystawa prac plastycznych 
Róży Paluch i Martyny Galczew-
skiej (uczennic LO) pt. Moda na 
przestrzeni XX stulecia.

– „Modowa podróż w czasie” 
to efekt pracy koła teatralnego, 
działającego w naszym liceum. 
Ale pragnę podkreślić, że otrzy-
maliśmy również silne wsparcie 
od domu kultury, Miejskiej i Po-

wiatowej Biblioteki Publicznej, 
a także wiele cennych wskazówek 
od Karoliny Sulikowskiej, szefowej 
fundacji Rozwijalnia – mówi Kata-
rzyna Wiśniewska, nauczycielka LO 
w Wąbrzeźnie. – Przygotowania do 
premiery trwały ok. czterech tygo-
dni i miały w sobie coś z „burzy 
mózgów”, ponieważ każdy wniósł 
do spektaklu jakieś własne pomy-
sły. Korzystaliśmy też z zaintere-
sowań osób, które współtworzyły 
widowisko, np. wiedząc o zamiło-
waniach ks. Pawła do historycz-
nych rekonstrukcji, nie mieliśmy 
problemu, aby na scenie wystąpił 
w mundurze polskiego oficera 
z czasów polskiego września 1939 
roku. Również motocykl, co prawda 
wypożyczony od jednego ze znajo-
mych ks. Pawła, to rekwizyt, który 
wiąże się z kolejną pasją naszego 
aktora. Z kolei autorką prezenta-
cji multimedialnej jest pani Sabina 
Olszewska, bibliotekarka Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Wąbrzeźnie. My troszkę uzupeł-
niliśmy pokaz, ale jego zasadniczą 

część przygotowała pani Sabina – 
wyjaśnia Katarzyna Wiśniewska.

Jak zaznacza Katarzyna Wi-
śniewska, tworząc przedstawienie, 
zarówno młodzież jak i nauczycie-
le nie spodziewali się tak owacyj-
nego przyjęcia. – Chcieliśmy po 
prostu dobrze się bawić. Ale efekt 
i przyjęcie przez publiczność prze-
rosły nasze oczekiwania. Dla tych, 
którzy nie mogli zobaczyć przed-
stawienia, mam dobrą wiadomość. 
Już 18 marca (w poniedziałek) o go-
dzinie 18.00 zapraszamy do Wą-
brzeskiego Domu Kultury na kolej-
ny występ. Wstęp wolny – zaprasza 
opiekunka koła teatralnego.

Najprawdopodobniej młodzież 
wystawi „Modową podróż w cza-
sie” również na deskach grudziądz-
kiego teatru. – Mamy zaproszenie, 
aby wystawić nasze widowisko pod 
koniec maja. Może do tego czasu 
uda nam się jeszcze trochę je do-
pracować i rozwinąć. Póki co, za-
praszamy już w najbliższy ponie-
działek do WDK – podsumowuje.

Tekst i fot. (krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Wąbrzeźno

Obejrzyj „Wiatr we włosach”
15 marca o godz. 19.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na film dokumentalny 
pt. „Wiatr we włosach”. Wstęp wolny.

– Film opowiada o polskich 
motocyklistach, a co ważniejsze 
o ich pasji. Bohaterami są różni 
ludzie, w różnym wieku, pracu-
jący w różnych dziedzinach, ale 
łączy ich jedno – pasja do moto-

cykli – wyjaśniają organizatorzy. 
Twórcy filmu to piątka mło-

dych filmowców, studiujących 
razem w jednej z warszawskich 
szkół filmowych: Adrianna Szcze-
blewska – reżyser i producent, 

Nadia Jarosz – drugi reżyser, Jo-
anna Suchożebrska – montaż, 
Bartłomiej Mania – operator, Mi-
chał Krajewski – operator. 

(krzan)
fot. ilustracyjne
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GOLUB-DOBRZYŃ 
Nie dała się naciągnąć „na policjanta”

Marcowy ogród
więcej na str. 10

Dzień Kobiet 
z Tomaszem Stockingerem
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ZUS wysyła listy 
do przedsiębiorców

więcej na str. 23

Oszust podając się za poli-
cjanta, poinformował telefonicz-
nie mieszkankę Golubia-Dobrzy-
nia, że syn spowodował wypadek 
i sprawę można załatwić polu-
bownie, jeśli kobieta przekaże 
rozmówcy 50 tys. zł. Na szczęście 
nie dała się zwieść oszustom i po-
wiadomiła prawdziwych policjan-
tów

W poniedziałek (11.03.2019 
r.) około godz. 12.40 z mieszkan-
ką Golubia-Dobrzynia na numer 
stacjonarny telefonu skontakto-
wał się mężczyzna, który poin-
formował, że syn rozmówczyni 
spowodował wypadek. Następnie 
dzwoniący przekazał słuchaw-
kę kolejnemu mężczyźnie, który 
oświadczył że jest policjantem, 
informując jednocześnie, że spra-
wę można załatwić polubownie, 
ale musi ona w tym celu przeka-
zać pieniądze w kwocie 50 tys. zł.

– Pomimo zdenerwowania, 

kobieta pamiętała o wcześniej-
szych ostrzeżeniach policji przed 
oszustami metodą „na wnuczka” 
i „na policjanta” i o próbie oszu-
stwa na jej szkodę poinformowa-
ła prawdziwych policjantów, uda-
remniając tym samym oszustom 
przestępczy proceder – mówi 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu.

Policjanci po raz kolejny przy-
pominają!

Przestępcy cały czas modyfi-
kują swoje metody działania. Do 
tej pory stosowana była przez 
oszustów metoda „na wnuczka”, 
jednakże dzięki nagłośnieniu tego 
rodzaju oszustw, sprawcy stosują 

ją coraz rzadziej. Dla osiągnięcia 
zamierzonego celu sprawcy zmo-
dyfikowali „poprzednią legendę” 
na metodę „na policjanta”. Oso-
by te chcą wykorzystać zaufanie 
społeczeństwa do funkcjonariu-
szy policji, a tym samych chcą 
wyłudzić pieniądze od osób, naj-
częściej w  podeszłym wieku.

Początkowo dzwoni do babci/
dziadka osoba, która najczęściej 
podaje się za krewnego, pro-
sząc o pilną pożyczkę. Po chwi-
li ze starszą osobą kontaktuje 
się „łącznik”, który podaje się za 
policjanta, który potwierdza, że 
krewny znalazł się w trudnej sytu-
acji. Domniemany funkcjonariusz 
radzi, aby rozmówca przekazał 

pieniądze osobie wskazanej, a on 
w zamian sytuację załatwi „po-
lubownie”. Niestety starsi ludzie 
chcąc pomóc osobie najbliższej 
często tracą całe swoje oszczęd-
ności!

Golubsko-dobrzyńscy funk-
cjonariusze i ich koledzy z sąsied-
nich komend ponownie informu-
ją, że policjanci nigdy nie zwracają 
się z prośbą o przekazanie jakich-
kolwiek kwot pieniędzy! Jeżeli 
mają państwo wrażenie, że ktoś 
próbuje was oszukać, natych-
miast powiadomcie o tym policję 
na bezpłatny numer 112. Koniecz-
nie przekażcie dyżurnemu infor-
macje o swoich podejrzeniach!

(ak)
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155 nowych bransoletek życia
zdrowie  Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opie-
kuńczego niesamodzielnych osób starszych. Latem ubiegłego roku, w ramach pilotażu, nasz urząd 
marszałkowski objął nią 55 seniorów w całym regionie. Teraz bransoletki życia – urządzenia mobilne, 
na których oparty jest system przywoływania pomocy – otrzyma kolejnych 155 osób

Urząd marszałkowski pra-
cuje też nad projektem, który 
pozwoli włączyć do systemu 
wszystkich potrzebujących. 
– Teleopieka oznacza bezpie-
czeństwo przy zachowaniu nie-
zależności, na której, wiemy 
to z przeprowadzonych badań, 
większości seniorów zależy. 
Rozbudowa systemu jest od-
powiedzią na zapotrzebowanie 
społeczne – podkreśla marsza-

łek Piotr Całbecki.
12 marca odbyło się spotka-

nie z udziałem marszałka Piotra 
Całbeckiego i tak rozpoczęto 
przekazywanie bransoletek. Ko-
lejne takie spotkania odbędą się 
13 i 14 marca w siedzibie ROPS 
w Toruniu oraz 15 marca w Ku-
jawsko-Pomorskim Centrum 
Kultury w Bydgoszczy. W tym 
ostatnim weźmie udział wice-
marszałek Zbigniew Ostrowski. 

Przeprowadzony przez marszał-
kowski Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej nabór chętnych 
odbył się jesienią. Do programu 
w pierwszej kolejności trafiły 
osoby o najniższych dochodach, 
z niepełnosprawnościami, do-
świadczające wykluczenia spo-
łecznego, z obszarów zdegrado-
wanych.

Marszałkowski system 
opiekuńczo-ratunkowy skła-
da się z nadajników/odbiorni-
ków umożliwiających szybkie 
wezwanie pomocy w sytuacji 
zagrażającej zdrowiu lub życiu 
(np. upadku) oraz centrum ope-
racyjnego, w którym odbierane 
są sygnały alarmowe od pod-
opiecznych 7 dni w tygodniu 24 
godziny na dobę. Gromadzone 
przez system dane medyczne 
o podopiecznych – informacje 
o przebytych i przewlekłych 
chorobach oraz przyjmowanych 
lekach - mogą być pomocne le-

karzom i ratownikom, niosącym 
im pomoc w sytuacjach nagłe-
go pogorszenia się stanu zdro-
wia. Po wciśnięciu przez seniora 
przycisku alarmowego kontak-
tuje się z nim dyspozytor z cen-
trum operacyjnego, który ustala 
co się stało, kontaktuje z rodzi-
ną, a w razie potrzeby wzywa 
pomoc medyczną lub służby ra-
tunkowe. Bransoletki wyposa-
żone są w geolokalizację, licznik 
kroków, mierzą też tętno noszą-
cej je osoby.

Obecnie prowadzone są za-
awansowane prace, które po-
zwolą na uruchomienie dużego 
programu teleopiekuńczego. 
Zakłada się, że objęte nim  będą 
praktycznie wszyscy potrzebu-
jący. W partnerstwie z gminami 
– ROPS zwrócił się z propozycją 
udziału w programie do wszyst-
kich miast i gmin w regionie – 
kierując się kluczem proporcjo-
nalności (w odniesieniu do liczby 

mieszkańców) UM rozdysponuje 
3000 bransoletek. Trafią do pod-
opiecznych w przyszłym roku.

To gminy będą odpowiadać 
za rekrutację, będę też ponosić 
część kosztów (15 złotych mie-
sięcznie za jednego uczestnika). 
Jeśli któraś z nich uzna, że po-
trzeba jej więcej opasek, będzie 
mogła dokupić kolejne i pod-
łączyć je do systemu. System 
ten będzie działał w oparciu 
o własne regionalne centrum 
operacyjne, utworzone przez 
Kujawsko-Pomorską Sieć In-
formacyjną. Uruchomiony też 
będzie dedykowany teleopie-
ce wolontariat osób młodych, 
oparty o harcerzy z Kujawsko-
Pomorskiej Chorągwi Związku 
Harcerstwa Polskiego. Będą po-
magać starszym paniom i pa-
nom w kwestiach związanych 
z obsługą sprzętu.

(ak), fot. Mikołaj Kuras 
dla UMwKP

Porady

Marcowy ogród
Marzec to miesiąc, kiedy możemy pomału przystąpić 
do wczesnych prac ogrodowych. Nasz ogród pomału 
budzi się do życia.

Marzec to miesiąc gdzie 
w naszych warunkach pogodo-
wych możemy przystąpić do 
prac wiosennych w ogrodzie. 
Tegoroczna zima była łagodna, 
a to może przyspieszyć „pobud-
kę” przyrody. Aby zapewnić pra-
widłowy wzrost naszych wio-
sennych roślin czeka nas sporo 
pracy.

Po pierwsze musimy oczy-
ścić nasz ogród z tego, co pozo-
stało po zimie. Zbieramy reszt-
ki połamanych gałęzi, patyków 
i wszelkiego rodzaju śmieci. 
Sprawdzamy także mała archi-
tekturę ogrodową, czyli nasze 
altanki, bujaczki czy nie po-

niosły żadnych strat po zimie. 
W razie potrzeby dokonujemy 
drobnych napraw. Następnym 
etapem jest także usuwanie 
wszelkiego rodzaju okryć z na-
szych roślin. Usuwamy jutowe 
worki, włókninę i inne materia-
ły. Jednak ich nie wyrzucamy. 
Aura wiosenna u nas jest bar-
dzo kapryśna i mogą jeszcze na-
dejść chłodne dni – przymrozki, 
kiedy to trzeba będzie bardzo 
szybko przykrywać nasze ro-
śliny. Naszych materiałów nie 
wyrzucamy również dlatego, że 
będzie można je wykorzystać na 
przyszły sezon. Przy odsłania-
niu roślin trzeba pamiętać, aby 

to robić w pochmurny dzień, 
bo wiosenne słońce jest bardzo 
mocne i może uszkodzić młode 
pędy roślin.

Wiosenny ogród, a właści-
wie drzewka rosnące w tym 
ogrodzie, wymagają na wiosnę 
specjalnej troski. Nasze drzewka 
trzeba specjalnie przycinać. Za-
cznijmy od drzew owocowych. 
Trzeba przerzedzić nasze drzew-
ko, aby słońce pełniej dochodzi-
ło do pozostałych gałęzi, a tym 
samym w przyszłości nasze 
owoce byłe pełniejsze i zdrow-
sze. Wycinamy tzw. wilki, czyli 
jednoroczne pędy w szarym ko-
lorze, które nie przynoszą owo-
ców. Usuwamy także najstarsze 
pędy, które mogą rodzić mniej 
owoców oraz te lekko uszko-
dzone. W przypadku krzewów 
ozdobnych przycinamy je bar-
dzo delikatnie. Są one bardzo 
wrażliwe na mróz i tu musimy 
być pewni, że takowego nie bę-
dzie. W roślinach kwitnących 
przycinamy wszystkie pędy.

Koniec marca to również 
okres, kiedy możemy sadzić 
wszelkiego rodzaju rośliny. 
Trzeba tylko pamiętać o zacho-
waniu pewnych warunków przy 
ich zakupie. Generalnie korzenie 
naszych zakupionych roślin nie 
mogą być przesuszone i sadzi-
my je niezwłocznie po zakupie. 
Na koniec intensywnie podle-
wamy wodą.

Musimy się również przyj-
rzeć naszemu trawnikowi. Traw-
nik po okresie zimowym może 

być bardzo zniszczony. Musimy 
go przegrabić, ale najlepiej jest 
go poddać wertykulacji, czyli 
ponacinać darni i następnie do-
konać procesu aeracji. Na koniec 
cały tak przygotowany trawnik 
grabimy, a zebrane resztki pa-
limy lub wyrzucamy na kom-
postownik. Osobiście radzę 
wszystko spalić, ponieważ w po-
zostałych resztkach zebranych 
z trawnika mogą się znajdować 
wszelkiego rodzaju grzyby, które 
pozostawione mogłyby się dalej 
rozwijać. Trawnik w zależności 
od jego stanu możemy „pora-
tować” stosownymi nawozami, 
aby zapewnić mu lepszy wzrost 
na wiosnę.

Oprócz nawozów na wiosnę 
trzeba także zastosować wio-
senny opryski na nasze drzew-
ka. Tu trzeba się ratować wiedzą 
jaką posiadają pracownicy skle-
pów ogrodniczych i to właśnie 
oni pomogą nam dobrać odpo-
wiedni rodzaj środka do opry-

skiwania poszczególnych drze-
wek i terminu, kiedy możemy 
go użyć.

Na koniec pozostało nam 
jeszcze oczko wodne, które po-
siadamy w naszym ogrodzie. Tu 
możemy przyciąć całą roślinność 
posadzoną lub wyrosłą wokół 
oczka. W trakcie zimy powinni-
śmy przyciąć wszelką roślinność, 
która wystawała poza lustro 
wody, bo teraz będzie już trud-
no tego dokonać. Z pozostałymi 
pracami wokół oczka, czyli pod-
łączeniami filtrów i napowie-
trzenia wody trzeba poczekać 
do czasu aż temperatura wody 
wzrośnie do około 10 stopni.

Mam nadzieję, że ten artykuł 
będzie pomocny dla wszystkich 
miłośników pięknych i zdrowych 
ogrodów. Jednak, aby przynosił 
on nam radość, musimy naj-
pierw w niego włożyć w niego 
wiele pracy.

Tekst i fot. (Maw)
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wątpliwości 
wokół kół

FINANSE  Od listopada Koła Gospodyń Wiejskich zyskały więk-
sze możliwości. Weszła ustawa, która sprawiła, że mogą ubie-
gać się o dodatkowe fundusze oraz mają możliwość zarabiania. 
Nie wszystkim ta forma jednak odpowiada. Niektóre panie na-
pisały skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten punktuje 
ustawę i chce zmian

R E K L A M A

Główny powód skarg doty-
czy możliwości utworzenia tylko 
jednego KGW we wsi i to, że jego 
terenem działania może być tyl-
ko jedna wieś lub kilka. Okazało 
się, że w wielu miejscowościach 
działa więcej niż jedno KGW lub 
organizacja kobieca. Dzieje się tak 
np. na Dolnym Śląsku. Tam wsie 
scalano ze sobą, tworząc większe 
miejscowości. Nikt nie scalał przy 
tym kół gospodyń. Rzecznik Praw 
Obywatelskich krytykuje także za-
pis, zgodnie z którym jedna pani 

może należeć tylko do jednego 
KGW. Takie ograniczenia nie do-
tyczą członków stowarzyszeń, lub 
związków zawodowych.

Skargi do rzecznika wpływały 
także od pań z miast, gdzie dzia-
łają koła gospodyń, ale miejskich. 
Również sama procedura wpisania 
kół do specjalnego ministerialnego 
rejestru budzi wątpliwości:

– „Wątpliwości rzecznika bu-
dzi tez zapis, że Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wpisuje koło gospodyń 

wiejskich do rejestru po stwier-
dzeniu, że jego statut jest zgodny 
z przepisami prawa, a założyciele 
koła spełniają wymagania ustawy. 
Tymczasem są to kompetencje 
wykonywane co do zasady przez 
sąd rejestrowy. W ocenie RPO pra-
wo do kontroli legalności statutu 
koła powinno zostać powierzone 
wyspecjalizowanemu meryto-
rycznie, niezależnemu organowi” 
– czytamy w stanowisku RPO.

(pw)

ARiMR

Kontrole bez zapowiedzi
Samorząd rolniczy postulował, by rolnik przed każdą kontrolą był informowany o tym 
fakcie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie widzi takiej możliwości.

Obecnie rolnicy są informo-
wani o planowanej lub prowadzo-
nej kontroli w przypadkach, które 
nie narażają na szwank celu kon-
troli. Są to więc sprawy np. reali-
zowanych działań inwestycyjnych. 
Są jednak kontrole, przy których 
obecność rolnika nie jest wymaga-
na, a powiadomienie o planowanej 
kontroli jest niekonieczne. Należy 
również podkreślić, że w przypad-
ku kontroli w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, tj. kon-

trole w zakresie kwalifikowalności 
powierzchni i kontrole w zakresie 
wzajemnej zgodności, kontrola 
może zostać przeprowadzona bez 
obecności rolnika, nawet w sytu-
acji gdy został on o niej poinfor-
mowany.

Kontrole w zakresie kwalifiko-
walności powierzchni ograniczają 
się jedynie do kontroli w zakresie 
powierzchni działek rolnych i we-
ryfikacji grupy upraw na działce. 
Podczas tej kontroli nie ma ko-

nieczności wizyty w siedzibie go-
spodarstwa celem np. weryfikacji 
dokumentacji. Są także kontrole, 
gdzie nie byłoby możliwe fizycz-
nie poinformowanie dokładnie 
rolnika o terminie. Przykładem 
mogą być kontrole przy użyciu 
metody FOTO. Wówczas urzęd-
nicy wykorzystują ortofotomapy, 
a w terenie sprawdzają od razu 
większą liczbę pól np. na terenie 
całej gminy.

(pw)

Uprawy

Jaka czeka nas wiosna?
Tegoroczna zima odpuściła w lutym i w związku z tym mamy drugi rok z rzędu 
przyśpieszoną o ok. 2 tygodnie wegetację. Niestety miniona zima nie obfitowała 
w zbyt wiele opadów. Istnieje ponowne ryzyko zaistnienia suszy.

Rolnicy bez problemu wyru-
szyli w pola 1 marca, by rozsiewać 
nawozy naturalne. W przeciwień-
stwie do sytuacji sprzed 2 lat na 
polach nie stała woda, ciągniki mo-
gły swobodnie pracować. Może to 
jednak świadczyć również o tym, że 

w glebie nie zgromadziła się odpo-
wiednia ilość wody. Ci, którzy po-
siadają jeszcze przydomowe stud-
nie, najlepiej widzą, że stan wód nie 
jest najwyższy.

Wielkopolscy rolnicy już po-
informowali wojewodę o „niepo-

kojąco niskich zasobach wodnych 
zgromadzonych w glebie po tego-
rocznej zimie”. Na oficjalne dane 
dotyczące stanu suszy należy cze-
kać do maja, ponieważ wówczas 
ukazuje się pierwszy tegoroczny 
raport suszowy. Mimo niskich opa-
dów tegoroczna zima miała także 
wiele pozytywów. Oziminy prze-
zimowały bardzo dobrze. Teraz 
należy mieć nadzieje, że marzec 
nie spłata nam figla i nie przyjdzie 
nagły powrót zimy, którą mieliśmy 
nadzieję pożegnać. 

(pw)
fot. ilustarcyjne

Szansa na premię
Jeszcze do końca marca Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o po-
moc w ramach restrukturyzacji gospodarstw rol-
nych. Jest to szansa na zdobycie 60 tys zł. 

O premię na restrukturyzację 
może ubiegać się rolnik, który po-
siada przynajmniej 1 hektar grun-
tów ornych, łąk, pastwisk sadów, 
itd. Kolejne warunki to bycie ubez-
pieczonym w KRUS, przygotowanie 
biznesplanu restrukturyzacji go-
spodarstwa. Założenia biznespla-
nu będą musiały być zrealizowane 
w ciągu 3 lat. Warunek główny – 
wartość ekonomiczna gospodar-
stwa musi wzrosnąć o co najmniej 
20%.

Jeśli wniosek przejdzie pozy-
tywnie weryfikację, rolnik otrzy-
ma 60 tys. zł bezzwrotnej premii. 

Będzie ona wypłacona w dwóch 
ratach: 80% po podpisaniu umowy 
i 20% po zrealizowaniu biznespla-
nu. Katalog inwestycji, na które 
można przeznaczyć otrzymane 
pieniądze, jest szeroki. Obejmuje 
m. in. budowę lub modernizację 
budynków, zakup nowych maszyn 
i urządzeń, sprzętu komputerowe-
go i oprogramowania. Premię moż-
na zainwestować w sady i plantacje 
wieloletnie, można kupić grunty 
rolne, a nawet stado podstawowe 
zwierząt hodowlanych. Wnioski 
można składać do 29 marca. 

(pw)

Cały czas na minusie
W ostatnim czasie lekko drgnęły ceny skupu żywca 
wieprzowego. Według stanu na 8 marca tuczniki 
klasy 1 w naszym regionie można było sprzedać za 
3,70-4,0 zł za kilogram. Ceny macior oscylowały wo-
kół 2,5 zł/kg. Wzrost jest wciąż niewielki. W stosunku 
do stycznie wyniósł ok. 10-20 groszy na kilogramie.

Zwierzęta

Tendencja wzrostowa została 
zaobserwowana także w innych 
krajach Unii Europejskiej. Wszędzie 
wzrost jest także o ok. 10 euro-
centów na kilogramie. Spadek cen 
skupu ma swoje konsekwencje. 
Oddawane do ubojni świnie mają 
wysoką wagę ubojową. Rolnicy sta-
rają się przeciągać sprzedaż w wy-
czekiwaniu na lepsze ceny. Pod ko-
niec 2017 roku oddawane do ubojni 
tuczniki były średnio o 3% lżejsze 
od tych z końca 2018 roku. Średnia 
waga tuczników wyniosła w grud-

niu ubiegłego roku 93 kg.
Nie ma się co dziwić rolnikom, 

ponieważ obecnie dokładają do in-
teresu hodowlanego. Stowarzysze-
nie Polskich Producentów Trzody 
Chlewnej „Forum” przygotowało 
kalkulację ekonomiczną. Wynika 
z niej, że próg ekonomicznej opła-
calności hodowli świń wynosi obec-
nie 4,79 zł/kg, czyli o złotówkę wię-
cej niż wynoszą ceny skupu. Łatwo 
obliczyć, że na jednej świni rolnik 
traci ok. 100 zł.

(pw)

Finanse
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Co? Gdzie? Kiedy?Dzień kobiet 
z tomaszem 

Stockingerem
KONCERTY  Dzień Kobiet przypada zawsze 8 marca, ale 
mieszkanki Golubia-Dobrzynia obchodziły swoje święto wy-
jątkowo wcześniej, bo już 2 marca. Właśnie wtedy miały oka-
zje uczestniczyć w koncercie Tomasza Stockingera

W sobotnie popołudnie 
mieszkanki Golubia-Dobrzynia 
zostały zaproszone przez wła-
dze miasta do Domu Kultury. Na 
jego scenie zobaczyliśmy recital 
popularnego aktora Tomasza 
Stockingera, który tym razem 
wcielił się w rolę przedwojenne-
go amanta w stylu Bogarta. Arty-
ście towarzyszył znany pianista 
Stefan Gąsienica, który stworzył 
muzyczną atmosferę lat 30.Te-
mat koncertu to tytuł jednego 
z utworów „Już nie zapomnisz 
mnie”. Słuchając piosenek i mu-

zyki lat 20. i 30., przenieśliśmy 
się w dawne czasy, kiedy to na 
scenie królowała między innymi 
Hanka Bielicka. Prezentowane 
utwory można było posłuchać 
wcześniej na scenach teatru „Sy-
rena” i „Buffo”. Artysta w suge-
stywny sposób pokazał, kim dla 
mężczyzny powinna być kobieta 
i jakim szacunkiem należy ją ob-
darzyć. Prezentowane utwory to 
głównie szlagiery dawnych lat, 
które obecnie również cieszą się 
dużym sentymentem nie tylko 
u kobiet.

Spotkanie na żywo tak zna-
nego aktora, a właściwie stwo-
rzenie przez niego wspaniałej 
atmosfery na koncercie, na pew-
no było wspaniałym prezentem 
dla pań z okazji Dnia Kobiet. Na 
spotkaniu oczywiście nie za-
brakło życzeń złożonych przez 
burmistrza Golubia-Dobrzynia, 
przewodniczącego rady miasta 
i oczywiście dyrektora Domu 
Kultury. Każda z pań otrzymała 
kwiatek. Dla chętnych był rów-
nież tort i kawa.

(Maw), fot. nadesłane

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do 

dołączenia do grupy taneczno-baletowej. Jeśli chcesz poznać technikę tańca współ-
czesnego, podstawy baletu czy modern jazzu, a przede wszystkim dobrze się bawić, 
przyjdź na zajęcia. Zajęcia w grupach prowadzi Karolina Kopeć. Lekcje odbywają się 
we wtorki: grupa 5-7 lat godz. 17.30-18.15; grupa 8-12 lat godz. 18.15-19.30 i grupa 
powyżej 12 lat godz. 19.30-20.30. DK zaprasza do Sali Lustrzanej na ul. Hallera 13.

 Dom Kultury zaprasza na koncert akustyczny zespołu Kobranocka. Wydarzenie 
odbędzie się w piątek 22 marca od godz. 19.00. Bilety w przedsprzedaży po 35 zł, 
w dniu koncertu po 40 zł są do nabycia w sekretariacie DK. Początki grupy Kobra-
nocka sięgają roku 1984. Pierwszy koncert zespołu odbył się rok później w Riwierze, 
w czasie festiwalu „Poza Kontrolą”. Następnie Kobranocka towarzyszyła Die Toten 
Hosen w czasie trasy po Polsce. W 1986 zespół zarejestrował 10 nagrań, z których 
dwa zdobyły dużą popularność na falach Rozgłośni Harcerskiej. W tym samym roku 
grupa wystąpiła po raz pierwszy w Jarocinie. W roku 1987 ukazała się pierwsza płyta 
Kobranocki „Sztuka Jest Skarpetką Kulawego”, a dwa lata później kolejna „Kwiaty Na 
Żywopłocie”, zawierająca słynny cover Stonesów - „Współczucie dla diabła” oraz „Ko-
cham Cię jak Irlandię”. W roku 1990 zespół wydał płytę „Ku Nieboskłonom”, w 1994 
- „Niech popłyną łzy”, w 1999 - „Gold” i w 2005 - „Sterowany jest ten świat”. Pojawiły 
także składanki - „Gold”, „Koncert” i „The Best Of...”. 

 Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału  

w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”. Wydarzenie jest konkur-
sem wokalnym tematycznie poświęconym żołnierzom polskiego powojennego podzie-
mia niepodległościowego. Bohaterom stawiającym opór służbie bezpieczeństwa ZSRR 
oraz polskim władzom komunistycznym. Wartości przez nich wyznawane takie jak pa-
triotyzm oraz zaangażowanie w obronę polskości są godne upamiętnienia i uczczenia. 
Impreza odbędzie się 16 marca. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie 
mck-lipno.pl.

 MCK Lipno ogłasza 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W tym roku 
eliminacje dla powiatu lipnowskiego odbędą się 14 kwietnia 2019 w Cen-
trum Kultury Browar B, w sali kameralnej. Zgłoszenia przyjmowane są do  
1 kwietnia 2019. Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.ckbro-
warb.pl/64-ogolnopolski-konkurs-recytatorski.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Kon-
kurs prowadzony jest w formie czterech turniejów: turniej recytatorski; Turniej „wywie-
dzione ze słowa”; Turniej teatrów jednego aktora; Turniej poezji śpiewanej. Warunkiem 
uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, 
którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach. Zgłosze-
nie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie 01.04.2019. w Miejskim 
Centrum Kulturalnym w Lipnie bądź w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

 Wąbrzeźno
 26 maja 2019 r. o godzinie 18.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na koncert 

znanego, polskiego wokalisty Andrzeja Rybińskiego. Artysta jest wybitnym piosenka-
rzem i muzykiem, a także aranżerem i kompozytorem. Większość piosenek jest jego 
własną kompozycją, a najbardziej lubi je wykonywać na gitarze. Kto z nas nie pamięta 
takich utworów, jak „Nie liczę godzin i lat” czy „Za każdą cenę”. Stare przeboje do dzi-
siejszego dnia porywają publiczność do tańca. Andrzej Rybiński koncertował w Polsce 
oraz za granicą, niemal we wszystkich zakątkach świata. Skomponował kilka utworów 
dla dam polskiej sceny, m. in. Edyty Geppert, Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Ma-
jewskiej. Bilety w cenie 35 zł/os. i 30 zł/os. grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia 
w kasie WDK od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.  do 15 maja 2019 r. A więc drodzy 
Państwo jeżeli nie macie jeszcze koncepcji na upominek dla swoich mam z okazji ich 
święta – to bilet na to muzyczne spotkanie będzie dobrym pomysłem.

 Po raz kolejny znani polscy aktorzy wystąpią na scenie Wąbrzeskiego Domu 
Kultury. Tym razem 5 kwietnia o godz. 18.00 w przedstawieniu „Kłamstwo” Floriana 
Zellera. Reżyserem spektaklu jest Wojciech Malajkat.

Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich nadal tyl-
ko czworo, jak to jest możliwe? Wszystko – z ogromną dozą humoru – wyjaśni się 
podczas spektaklu. Metaforycznie udało się połączyć Bergmanowskie „Sceny z życia 
małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody`ego Allena. Oczywiście sztuka nie jest 
jedynie słowną ekwilibrystyką, zawiera również racjonalny, ale i filozoficzny podtekst. 
To intelektualna rozgrywka między dwiema parami uroczych i jakże przy tym zakła-
manych ludzi. Wspaniała reżyseria i świetna obsada aktorska z pewnością pomogą 
Państwu zobaczyć w scenicznym lustrze sztuki – opary absurdu i kłamstw jakie na co 
dzień towarzyszą nam w życiu.Bilety w cenie 65 zł/os. i grupowy 60 zł/os. (grupa od 
15 osób). Rezerwacje w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00 
do dnia 1.03.2019 r.

 Rypin
 7 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 na scenie w sali widowiskowej Rypiń-

skiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8 wystąpi Mateusz Ziółko. Bilety  
w cenie 95 zł parter i 70 zł balkon dostępne będą wkrótce. Podobnie szczegóły koncer-
tu. Koncert odbędzie się pod patronatem medialnym tygodnika CRY.

 Rypiński Dom Kultury zaprasza wszystkie teatry amatorskie działają-
ce samodzielnie lub przy szkołach, stowarzyszeniach, instytucjach kultu-
ry, itp. do udziału w Rypińskiej Wiośnie Teatralnej – jednym z najstarszych 
Ogólnopolskich Przeglądów Amatorskich Zespołów Teatralnych. Tegoroczna  
45. edycja imprezy odbędzie się w dniach 16 – 18 maja 2019 roku w zmodernizowanej 
sali kinowo–teatralnej Rypińskiego Domu Kultury.

Celem RWT oprócz promocji amatorskiej twórczości teatralnej jest również 
m.in. inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej w zespo-
le, szeroko rozumiana edukacja teatralna zarówno zespołów jak i społeczeń-
stwa, a przede wszystkim integracja miłośników sztuki teatralnej. Regulamin  
45 RWT wraz z Kartą Zgłoszenia, a także oświadczenia dotyczące wrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników przeglądu znajdziecie na 
rdk.rypin.eu.

oprac. (ak)
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15:40 Wieczna miłość

05:50 Jaka to melodia? 
06:15 Wieczna miłość odc. 133 
 s. 2- serial
07:05 Elif odc. 444 - serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Blondynka odc. 36 s. 3 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 88 s. 7 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 52 
 s. 4 - serial
11:30 Korona królów odc. 189 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:28 Agropogoda 
12:30 Wójt roku 2018 
12:40 To się opłaca 
12:55 Prywatna rafa Fidela -film 
14:00 Elif odc. 445 - serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! 
15:40 Wieczna miłość odc. 134 
 s. 2 - serial
16:35 Puchar Świata w Trondheim 
Skoki narciarskie 
16:55 Teleexpress 
17:00 Puchar Świata w Trondheim 
 Skoki narciarskie 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 267 
 s. 21 - serial
21:30 Sprawa dla reportera 
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 44
23:50 Ocaleni odc. 51
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat 
 odc. 90

06:00 Ukryta prawda odc. 506 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 32 - serial

08:00 Szpital odc. 230 - serial

09:00 Brzydula odc. 227 - serial

09:30 Doradca smaku odc. 4 s. 10

09:35 Zakochani po uszy odc. 35 

 - serial

10:05 Mango - Telezakupy 

11:45 19+ odc. 39 - serial

12:15 Ukryta prawda odc. 294 - serial

13:15 Sąd rodzinny odc. 33 - serial

14:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 70 - serial

15:15 Szpital odc. 231 - serial

16:15 Gotowe na wszystko odc. 23 

 s. 3 - serial

17:10 Przyjaciele odc. 14 s. 5 - serial

17:40 Przyjaciele odc. 15 s. 5 - serial

18:10 Brzydula odc. 231 - serial

18:45 Brzydula odc. 232 - serial

19:20 Doradca smaku odc. 7 s. 10

19:30 Zakochani po uszy odc. 36 

 - serial

20:00 Legendy ringu - komedia 

22:25 Poznaj naszą rodzinkę - komedia 

00:30 Moc magii odc. 424

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 13 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 63 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 64 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 63
09:00 Septagon odc. 47 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 42
11:25 Benny Hill odc. 18
12:00 Galileo odc. 729
13:00 Detektywi w akcji odc. 137 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 68
15:00 Gliniarz i prokurator odc. 37 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 38 
 - serial
17:00 Policjantki i policjanci odc. 502 
 - serial
18:00 Septagon odc. 48 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 503 
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 268 - serial
21:00 Helikopter w ogniu - dramat
00:00 Kobiety i mafia odc. 3 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 61
07:00 Zbuntowany anioł odc. 177
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 159 s. 4 - serial
09:00 Rodzinny interes odc. 8 - serial
10:00 Zaklinaczka duchów odc. 23 
 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 13 
 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 14 
 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 24 
 s. 2 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 8 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 159 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 160 s. 4 - serial
20:00 American Pie: wesele - komedia 
22:00 Jackass: Bezwstydny dziadek 
 - komedia 
23:55 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - film
01:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 3 s. 2 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 Bielszy niż śnieg - nowela

09:20 Pryzmat - dramat

11:00 Modrzejewska odc. 2 - serial

12:30 Modrzejewska odc. 3 - serial

14:05 Studio Kultura - rozmowy 

14:15 Taśmy Kultury odc. 1

14:30 Taśmy Kultury odc. 2

14:50 Kocie ślady - film

16:20 Tragarz puchu - film

18:00 Szklane domy. Historia osiedli 

 społecznych - film

18:40 Teledyski 

19:15 Pegaz odc. 119

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Kola - dramat

22:15 Koło pióra

22:45 Świątynie kultury odc. 2 - serial

23:30 Scena klasyczna odc. 44

00:20 Szukając Kelly - western 

06:50 Był taki dzień odc. 501
07:00 Dziennik telewizyjny 
07:45 Chłopi odc. 1 - film
08:50 Zapomniane męczeństwo - film 
09:55 Po PRL-u
10:30 Sensacje XX wieku odc. 131
11:05 Amerykańska broń odc. 1 - film 
11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 6
12:20 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 14 - serial
13:25 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - film 
14:30 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 3 - film 
15:35 Pearl Harbor odc. 2 - film 
16:30 Errata do biografii odc. 8 - serial
17:05 Poezja i maszyny. ]
 Hipolit Cegielski 1813-1868 - film 
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:10 Taśmy bezpieki odc. 12
18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 6
18:55 Chłopi odc. 3 - serial
20:00 Cała prawda o Grekach 
 odc. 1 - film 
21:10 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 1 - film 
22:05 Spór o historię odc. 160
22:45 Szerokie tory odc. 106
23:25 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 7 - serial
00:20 Sensacje XX wieku odc. 81

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków odc. 5 - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom 
 - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Przyroda i ludzie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Ja głuchy - film 
13:45 Yohan - wędrówki dzieci - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Porady medyczne bonifratrów 
17:00 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
17:05 Ukraińska zbrodnia 
 w Hucie Pieniackiej
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 11 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski Felieton
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Przyroda i ludzie
22:25 Święty na każdy dzień
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:50 Na dobre i na złe odc. 735 
 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 19
07:20 Na sygnale odc. 19 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 8 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 312 
11:25 Rodzinka.pl odc. 132 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2021 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 43 - serial
14:10 Na dobre i na złe odc. 735 
 - serial
15:10 Doktor z alpejskiej wioski 
 - nowy rozdział odc. 52 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 18 - serial
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 26 s. 1 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 9 
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 18 
19:25 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 69
19:35 Barwy szczęścia odc. 2021 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2022 
 - serial
20:45 The Good Doctor odc. 30 
 s. 2 - serial
21:40 Starsza pani musi zniknąć 
 - komedia 
23:15 Na sygnale odc. 223 - serial
23:45 A psa biorę ja – komedia 
01:25 La La Poland

05:35 Mango - Telezakupy  

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 10 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2412 

11:00 Ukryta prawda odc. 1003 - serial

12:00 Szpital odc. 892 - serial

13:00 Szkoła odc. 655 - serial

14:00 19+ odc. 356 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 

15:30 Szkoła odc. 656 - serial

16:30 19+ odc. 357 - serial

17:00 Szpital odc. 893 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1004 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 116

19:50 Uwaga! odc. 5612 

20:10 Doradca smaku odc. 8 s. 10 

20:15 Na Wspólnej odc. 2841 - serial

20:55 Milionerzy odc. 239 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 19 

22:35 Zróbmy sobie wnuka - komedia 

00:20 Odwróceni - ojcowie i córki 

 odc. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 669 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 670 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 95 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 858 - serial
12:00 Gliniarze odc. 139 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 840 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2842 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 886 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4107 
16:30 Na ratunek 112 odc. 309 - serial
17:00 Gliniarze odc. 299 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2843 
 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 406 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 133 s. 12
21:10 Przyjaciółki odc. 149 - serial
22:15 Ślad odc. 40 - serial
23:15 Azyl - thriller 
01:50 Chirurdzy odc. 145 - serial

13:15 Sąd rodzinny 17:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Modrzejewska 10:30 Sensacja XXI wieku

18:40 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Los dwójki dzieci, Zosi i Janka, spędza sen 
z powiek Mańkowi Koseli. Żadna z pociech nie 
wstąpiła jeszcze w związek małżeński. Ojciec 
stawia sobie za punkt honoru doprowadzenie ich 
do ołtarza.

Trwają przygotowania do ślubu Jima i Michelle. 
Narzeczeni nie mogą liczyć na wsparcie przyjaciół, 
którzy myślą tylko o wieczorze kawalerskim. Na 
domiar złego rywalizują o względy druhny panny 
młodej.

„American Pie: wesele”
(2003r.) TV Puls 20:00

„Zróbmy sobie wnuka”
(2003r.) TVN 22:35
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14:00 Elif

05:40 Telezakupy 
06:15 Wieczna miłość odc. 134 
 s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 445 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka odc. 37 s. 3 - serial
09:35 Komisarz Alex odc. 89 s. 7 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 53 
 s. 4 - serial
11:30 Zakochaj się w Polsce odc. 90
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Wójt roku 2018 odc. 24
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 10
12:50 Bielik zwyczajny - król mórz - film 
14:00 Elif odc. 446 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! 
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
16:05 Wieczna miłość odc. 135 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3449
18:30 Korona królów - taka historia… 
 odc. 26
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:35 To był rok! odc. 2
22:00 The Wall. Wygraj marzenia 
22:55 Pokój - dramat
01:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 21 - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 507 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 33 - serial

08:00 Szpital odc. 231 - serial

09:00 Brzydula odc. 228 - serial

09:30 Doradca smaku odc. 7 s. 10

09:35 Zakochani po uszy odc. 36 

 - serial

10:05 Mango - Telezakupy 

11:45 19+ odc. 40 - serial

12:15 Ukryta prawda odc. 295 - serial

13:15 Sąd rodzinny odc. 34 - serial

14:15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 71 - serial

15:15 Szpital odc. 232 - serial

16:15 Gotowe na wszystko odc. 1 

 s. 4 - serial

17:10 Przyjaciele odc. 16 s. 5 - serial

17:40 Przyjaciele odc. 17 s. 5 - serial

18:10 Brzydula odc. 233 - serial

18:45 Brzydula odc. 234 - serial

19:20 Numerek z Dorotą odc. 1

19:30 Kulisy sławy extra odc. 7 s. 2

20:00 Jak stracić chłopaka w 10 dni 

 - komedia 

22:25 Kryjówka - film

00:50 Moc magii odc. 425

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 14 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 64 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 65 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 64
09:00 Septagon odc. 48 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia 
 odc. 43
11:25 Benny Hill odc. 17
12:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 3 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 138 
 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 195
15:00 Gliniarz i prokurator odc. 39 
 - serial
16:00 Gliniarz i prokurator odc. 40 
 - serial
17:00 Policjantki i policjanci odc. 503 
 - serial
18:00 Septagon odc. 47 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 504 
 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 15
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 265 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 266 - serial
23:05 Żniwiarz-zabójca - thriller 
01:25 Zagadkowe zgony odc. 5 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 62
07:00 Zbuntowany anioł odc. 178
08:00 Lombard. Życie pod zastaw o
 dc. 160 s. 4 - serial
09:00 Rodzinny interes odc. 9 - serial
10:00 Zaklinaczka duchów odc. 24 
 s. 2 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 19 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 19 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
15:00 Zaklinaczka duchów odc. 25 
 s. 2 - serial
16:00 Rodzinny interes odc. 9 - serial
17:00 Rodzinny interes odc. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 160 s. 4 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 161 s. 4 - serial
20:00 Zlecenie - thriller 
21:50 Człowiek pies - film
23:50 Bez litości odc. 2 - serial
01:40 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 4 s. 2 - serial

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne 

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

08:35 Pas de deux - film

09:20 Tragarz puchu - film

11:00 Modrzejewska odc. 4 - serial

12:35 Modrzejewska odc. 5 - serial

14:00 Studio Kultura - rozmowy 

14:20 Duo - Haydn i Mozart - koncert 

16:35 Hydrozagadka - komedia

18:00 Królowie, palawary i zapomniany 

 odkrywca - film 

19:05 Teledyski 

19:30 Kółko literackie 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 133

20:25 Nasza młodsza siostra - dramat

22:40 Amerykański epos odc. 2 - serial

23:45 Tygodnik kulturalny 

00:40 Marchewkowe pole - film

06:50 Był taki dzień odc. 502
07:00 Dziennik telewizyjny 
07:45 Chłopi odc. 2 - serial
08:45 Marzyciele odc. 21
09:25 Koło historii odc. 11
10:20 Sensacje XX wieku odc. 114
10:45 Polska Kronika Filmowa odc. 6
11:00 Historia jedzenia po amerykańsku 
 odc. 1 - serial
12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 15 - serial
13:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - film 
14:25 Planeta dinozaurów odc. 2 
 - serial
15:25 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 2 - film 
16:30 Iskra w kamieniu - film 
17:35 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii
18:05 Ex libris odc. 433
18:25 Polska Kronika Filmowa odc. 6
18:40 Chłopi odc. 4 - serial
19:45 Bitwa o Dom Katolicki. 
 Wydarzenia zielonogórskie 
 1960 roku - film 
20:55 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 67
22:35 Szerokie tory odc. 96
23:15 Cała prawda o Grekach
  odc. 1 - film 
00:25 Sensacje XX wieku odc. 82

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 odc. 11 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski 
11:35 Podhalański ogień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia Wiadomości 
12:20 Opowieść o Zbawicielu 
 odc. 1 - film
14:05 Święty na każdy dzień
14:10 Effetha - okno na świat - film 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali 
 odc. 1
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 15 - 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 Ziemia obiecana odc. 25 - serial
22:40 Siewca nadziei - film 
23:20 Orłem być… - film 
23:40 Nad Jeziorem Malawi - film 

05:50 Egzamin z życia odc. 29 - serial
06:45 Podróże z historią odc. 43 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 20 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 9
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 313
11:25 Rodzinka.pl odc. 133 s. 6 - serial
11:55 Barwy szczęścia odc. 2022 
 - serial
12:30 Koło fortuny Rozrywka 
13:15 Miłosne potyczki odc. 44 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 193
14:35 Operacja Zdrowie! odc. 19
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy 
 rozdział odc. 53 - serial
16:00 Koło fortuny 
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 19 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 27 s. 2 - serial
19:05 Przepis dnia odc. 10
19:10 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 24
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 47
19:35 Barwy szczęścia odc. 2022 
 - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2023 
 - serial
20:45 O mnie się nie martw odc. 120 
 s. 10 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 254 - serial
22:15 La La Poland odc. 12 s. 2
22:50 Karbala - film
00:55 Starsza pani musi zniknąć 
 - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 8 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2413

11:00 Ukryta prawda odc. 1004 - serial

12:00 Szpital odc. 893 - serial

13:00 Szkoła odc. 656 - serial

14:00 19+ odc. 357 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 2

15:30 Szkoła odc. 657 - serial

16:30 19+ odc. 358 - serial

17:00 Szpital odc. 894 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1005 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy odc. 117

19:50 Uwaga! odc. 5613

20:00 Po prostu przyjaźń - komedia 

22:50 300: Początek imperium - dramat

01:00 Kuba Wojewódzki odc. 16 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 SuperPies odc. 14
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 671 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 96 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 859 - serial
12:00 Gliniarze odc. 140 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 841 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2843 
 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 887 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 4108
16:30 Na ratunek 112 odc. 310 - serial
17:00 Gliniarze odc. 300 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2844 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 407 - serial
20:05 Dancing with the Stars. Taniec 
 z gwiazdami odc. 86
22:05 Vabank - komedia
00:35 Sekretne życie Waltera Mitty 
 - komedia 

13:15 Sąd rodzinny 12:00 Mecenas 
Lena Barska

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Modrzejewska

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Wschodząca gwiazda reklamy zamierza zdobyć 
kontrakt w branży diamentów. Aby to osiągnąć, 
mężczyzna zakłada się z szefem, że w ciągu 
dziesięciu dni rozkocha w sobie dowolną 
dziewczynę.

Słynny kasiarz Kwinto postanawia zemścić się na 
Kramerze. Bankier przed laty brał udział w prowokacji, 
dzięki której policja aresztowała Kwintę, jest też 
odpowiedzialny za śmierć przyjaciela kasiarza.

„Jak stracić chłopaka w 10 dni”
(2003r.) TVN 7 20:00

„Vabank”
(1981r.) Polsat 22:05

10:20 Sensacja XXI wieku



Sobota, 16 marca 2019

06:25 Sprawa 
dla reportera

05:55 Klan odc. 3448
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra 
08:00 Pełnosprawni 
08:30 Wojsko-polskie.pl 
08:55 Studio Raban odc. 68
09:25 Rodzinny ekspres odc. 72
09:55 Helenka
11:00 Korona królów - taka historia… 
 odc. 26
11:30 Korona królów odc. 188 - serial
12:00 Korona królów odc. 189 - serial
12:35 Niewidzialne miasta starożytności 
 odc. 1 - serial
13:30 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem
13:45 Okrasa łamie przepisy odc. 204 
14:15 Mistrzowie odc. 4 - serial
14:45 Stulecie Winnych odc. 2 - serial
15:45 Sanatorium miłości odc. 8 
16:40 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie
16:55 Teleexpress
17:00 Puchar Świata w Vikersund 
 Loty narciarskie 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! 
20:30 Zimne światło dnia - film
22:15 Echo serca odc. 9 - serial
23:15 Więzień Brubaker -thriller
01:30 Pokój - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 508 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Ukryta prawda odc. 291 - serial

10:00 Ukryta prawda odc. 292 - serial

11:00 Ukryta prawda odc. 293 - serial

12:00 Brzydula odc. 229 - serial

12:35 Brzydula odc. 230 - serial

13:10 Brzydula odc. 231 - serial

13:45 Pożyczalscy - film

15:35 Dobry piesek! - film

17:20 Alexander: Okropny, straszny,  

 niezbyt dobry, bardzo zły dzień 

 - komedia

19:00 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia

21:25 Truman Show - komediodramat 

23:40 Norbit - komedia

02:00 Moc magii odc. 426

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 18 - serial
06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 19 - serial
07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. 20 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  
 świata odc. - serial
07:55 Flintstonowie odc. 23 - serial
08:35 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci - film 
10:00 Policjantki i policjanci odc. 500 
 - serial
11:00 Policjantki i policjanci odc. 501  
 - serial
12:00 Policjantki i policjanci odc. 502  
 - serial
13:00 STOP Drogówka odc. 196
14:00 Siedem dusz - dramat
16:40 Wielki Joe - film
19:00 Galileo odc. 730
20:00 Policjantki i policjanci odc. 503  
 - serial
21:00 Policjantki i policjanci odc. 504  
 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 267 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 268 - serial
00:00 Powrót do Heaven’s Veil - horror
02:05 Interwencja

06:00 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 7 s. 3 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 11 s. 4

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 11 - serial

08:50 13. posterunek odc. 6 s. 2 - serial 

09:30 13. posterunek odc. 7 s. 2 - serial 

10:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 157 s. 4 - serial

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 158 s. 4 - serial

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 159 s. 4 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 160 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 161 s. 4 - serial

15:00 Rodzinny interes odc. 6 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 7 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 8 - serial

18:00 Rodzinny interes odc. 9 - serial

19:00 Rodzinny interes odc. 10 - serial

20:00 Odwet - film

21:55 Infiltrator - thriller

00:05 American Pie: wesele - komedia

07:00 Teledyski

07:10 Informacje kulturalne

07:30 Czy pamiętasz - czyli uroki  

 grafomanii

08:30 Karino odc. 11 - serial

09:05 Karino odc. 12 - serial

09:40 Tygodnik kulturalny 

10:35 MappaMundi - film

11:30 Wichry Kołymy - film

13:30 Wydarzenie aktualne

14:05 Dybuk - dramat

15:55 One. Kobiety Kultury

16:35 Jules i Jim - dramat

18:30 Dranie w kinie odc. 50

19:15 United Kingdom of Pop 

 odc. 1 - serial

20:20 Wielkie oczy - film

22:15 The Dillinger Escape Plan live at  

 Hellfest 2017

23:25 Psychoza - thriller

01:25 Performance odc. 110

06:15 Był taki dzień odc. 503
06:20 Dziennik telewizyjny 
07:00 Wszystkie kolory świata
 odc. 20 - serial
08:00 Koło się kręci odc. 11
08:15 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 29 s. 1
08:40 Zaklęty dwór odc. 5 - serial 
09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 191 
10:25 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - film
11:30 Ziemia, planeta roślin odc. 3 - film
12:35 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 2 - serial
13:35 Szerokie tory odc. 94 
14:05 Z Andrusem po Galicji odc. 10 
14:45 Amerykańska broń odc. 1 - film
15:40 Spór o historię odc. 3
16:25 Historia jedzenia 
 po amerykańsku odc. 1 - serial
17:25 Marzyciele odc. 22 
17:55 Królowa Bona odc. 11 - serial 
20:00 Normandia. Ostatni bohaterowie 
 desantu odc. 1 - film
21:05 Stawka większa niż życie 
 odc. 11 - serial
22:10 Lista Sendlerowej - film
23:10 Wesele - dramat 
01:05 Wojenni bracia - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium Dobrej Matki  
 Marsylczyków de la Garde - film
09:50 Marana - film
10:00 Informacje dnia
10:15 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… w mijającym  
 tygodniu 
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
14:00 Niebieska jabłoń - film
15:30 Wierzę w Boga 
16:00 Informacje dnia
16:10 Św. Gerard Majella - święty na  
 nasze czasy - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
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 Historia królowej Estery odc.  
 8 - serial
22:50 Przeszedł czyściec na ziemi...  
 Historia księdza biskupa  
 Czesława Kaczmarka - film
23:50 Lusaka Bauleni

05:55 Barwy szczęścia odc. 2019
 - serial
06:25 Barwy szczęścia odc. 2020
  - serial
07:00 M jak miłość odc. 1427 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:20 Pytanie na śniadanie 
11:50 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 15
12:30 Bake off - Ale ciacho! Odc. 44 
13:25 Na sygnale odc. 223 - serial
14:00 Familiada 
14:35 Koło fortuny
15:20 O mnie się nie martw odc. 120  
 s. 10 - serial 
16:15 Rodzinka.pl odc. 254 - serial 
16:40 Słowo na niedzielę
16:55 Zmiennicy odc. 3 - serial 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport - telegram 
18:35 Postaw na milion 
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 39 
20:05 Dance Dance Dance odc. 5 
21:10 Dance Dance Dance odc. 6 
22:10 Sierocki na sobotę odc. 13 
23:05 Ścigani - film
00:55 Tożsamość - thriller

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1143

11:00 Na Wspólnej odc. 2838 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2839 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2840 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2841 - serial

12:50 MasterChef Junior odc. 2 s. 4 

14:25 Agent - gwiazdy odc. 3 s. 4  

15:25 Efekt domina odc. 2 s. 6

16:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 19 

17:00 Dorota inspiruje odc. 1 s. 2

18:00 36,6 °C odc. 3 s. 5

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 118

19:45 Uwaga! odc. 5614

20:00 Kac Vegas w Bangkoku 

 - komedia

22:10 Magic Mike XXL - komediodramat 

00:40 Zróbmy sobie wnuka - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:15 Tarzan - film 

10:15 Ewa gotuje odc. 354

10:45 Sekrety rodziny odc. 4 - serial

11:45 Sekrety rodziny odc. 5 - serial

12:45 Sekrety rodziny odc. 6 - serial

13:45 Świat według Kiepskich 

 odc. 21 - serial 

14:05 Świat według Kiepskich 

 odc. 26 - serial 

14:25 Sekrety rodziny odc. 6 - serial

15:45 Kabaret na żywo odc. 52

17:45 SuperPies odc. 15 

18:15 Chłopaki do wzięcia odc. 151

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 408 - serial 

20:05 Smerfy - film 

22:15 Twoja twarz brzmi znajomo 

 odc. 101

00:20 FEN 24 w Warszawie MMA 

12:00 Brzydula 10:00 Policjantki 
i policjanci

10:10 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:30 Karino 09:50 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Uciekając przed groźnym czarodziejem 
Gargamelem, smerfy w magiczny sposób 
przenoszą się ze spokojnej wioski do Nowego 
Jorku. Muszą przetrwać na ulicach wielkiego 
miasta i odnaleźć drogę do domu.

Minęły 2 lata od wieczoru kawalerskiego Douga. 
Mężczyzna z przyjaciółmi udaje się do Tajlandii, 
na wesele Stu. Przyszły pan młody zgadza się na 
zorganizowanie przed ślubem imprezy na plaży.

„Kac Vegas w Bangkoku”
(2011r.) TVN 20:00

„Smerfy”
(2011r.) POLSAT 20:05



Niedziela, 17 marca 2019

05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3449
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia w  
 Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 115
09:05 Ziarno odc. 699
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 60 - serial
10:10 Był tu Willie Boy - western
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Misja w Afryce odc. 7 - serial
13:05 Z pamięci - rozmowy 
 z Andrzejem Doboszem 
13:15 Bardzo małe zwierzątka - film
14:35 To był rok! Odc. 2
15:50 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 70 
16:45 Puchar Świata w Vikersund
16:55 Teleexpress
17:00 Puchar Świata w Vikersund
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:15 Stulecie Winnych 
 odc. 3 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 9 
22:15 Wszystkie drogi prowadzą 
 do Rzymu - komedia
23:55 Zimne światło dnia - film
01:35 Więzień Brubaker - thriller

06:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 20 - serial

06:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 21 - serial

07:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 22 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu  

 świata odc. 23 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 24 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 25 - serial

09:15 Tom i Jerry: Magiczny pierścień  

 - film 

10:25 Galileo odc. 729 

11:25 Galileo odc. 730

12:35 Wielki Joe - film

14:55 Kosmiczny mecz - komedia

16:50 Ja Cię kręcę odc. 3

20:00 Straszny film III - komedia

21:45 Żniwiarz-zabójca - thriller

00:00 Kobiety i mafia odc. 5 - serial

01:00 Kobiety i mafia odc. 6 - serial

06:00 Flash odc. 9 - serial 

06:55 Flash odc. 10 - serial 

07:45 Przygody Merlina odc. 9 s.  

 3 - serial 

08:45 Przygody Merlina odc. 10 s.  

 3 - serial 

09:40 Bibliotekarze odc. 4 s. 2 - serial

10:35 Żandarm w Nowym Jorku

  - komedia

12:35 Szkolny patrol - komedia

14:30 Najpiękniejsze baśnie - film

15:40 Nowe przygody Aladyna 

 - komedia

17:45 Hellboy - film

20:00 Żywioł. Deepwater Horizon - film

22:10 Czas zabijania - dramat 

01:10 Skorpion odc. 15 s. 3 - serial

07:00 Teledyski

07:35 Którędy po sztukę odc. 28

07:45 Dranie w kinie odc. 50

08:30 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 11 s. 3 - serial

09:35 Spotkania z muzyką odc. 3

10:45 Piotruś i wilk - film 

11:25 Trzeci punkt widzenia odc. 280 

12:05 Wielkie oczy - film

14:00 Chuligan literacki odc. 118

14:35 Alcesta Opera 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 546

18:10 Ranczo Wilkowyje - komedia

20:00 Kultura na żywo

21:10 Butch Cassidy i Sundance Kid  

 - western

23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 280 

23:40 Kontrapunkt - film

00:20 Boisko bezdomnych - film

06:15 Był taki dzień odc. 504
06:20 Dziennik telewizyjny 
07:00 Transsyberyjska wyprawa Joanny  
 Lumley odc. 3 - serial
07:50 Śladami historii odc. 50 - serial
08:25 Święty Augustyn odc. 4 - serial
09:20 Zaklęty dwór odc. 6 - serial
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 193
10:55 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - film
12:00 Planeta dinozaurów odc. 2 - serial 
13:05 Afryka odc. 3 - serial
14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 11
14:40 Stawka większa niż życie 
 odc. 11 - serial
15:45 Tajemnice Państwa Podziemnego  
 odc. 3 - serial
16:25 Wielka gra odc. 180
17:20 Niezwykłe dwudziestolecie.  
 Historia gospodarcza II RP 
 odc. 2 - serial
17:55 Królowa Bona odc. 12 - serial
18:55 Lista Sendlerowej - film
19:55 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial
21:00 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia
23:00 Gry uliczne - film
00:55 Kocie ślady - film

08:00 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej 
Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
10:40 Cuda Jezusa odc. 16 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 16 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków -  
 serial
13:50 Św. Patryk - film
14:40 Święty na każdy dzień 
14:45 Odwaga wiary - film
15:10 Dzieje Apostolskie odc. 1 - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Gorzkie żale odc. 2
17:30 Okiem kamery
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
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 Pochodzenie świata odc. 2 - film
22:30 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
23:30 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

05:55 Barwy szczęścia odc. 2022  

 - serial

06:25 Barwy szczęścia odc. 2023  

 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1428 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:55 Wielkie koty w domu

  odc. 2 - serial

12:00 Gwiazda Południa - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Rodzinka.pl odc. 253 s. 14 

 - serial 

15:45 Dance Dance Dance odc. 5 

16:55 Dance Dance Dance odc. 6 

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport

18:35 Na dobre i na złe odc. 735 -  

 serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 254 - serial 

20:05 Klucz do wieczności - thriller

22:10 Whiskey, Tango, Foxtrot -  

 komediodramat 

00:10 Syberiada polska - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1144

11:00 Efekt domina odc. 3 s. 6

11:30 Co za tydzień odc. 893

12:10 Diagnoza odc. 3 s. 4 - serial

13:10 W głowie się nie mieśc - film 

15:10 Kłamca, kłamca - komedia

17:00 Merida Waleczna - film 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 119

19:45 Uwaga! odc. 5615

20:00 MasterChef Junior odc. 3 s. 4 

21:35 Iron Man - film

00:05 Ring II - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 45 - serial

09:05 Kot w butach: Trzy diabły - film 

09:30 Asterix i wikingowie - film 

11:05 Toy Story III - film 

13:25 Smerfy - film 

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 101 

17:45 Nasz nowy dom odc. 133 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 307 

20:00 W rytmie serca odc. 43 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 53

23:05 Nice Guys. Równi goście - komedia

01:40 Kingsman: Tajne służby - film

05:20 Ukryta prawda odc. 509 - serial

06:30 Mango - Telezakupy

08:35 Ukryta prawda odc. 294 - serial

09:35 Ukryta prawda odc. 295 - serial

10:35 Brzydula odc. 232 - serial

11:05 Brzydula odc. 233 - serial

11:40 Zakochani po uszy odc. 33 - serial

12:15 Zakochani po uszy odc. 34 - serial

12:45 Zakochani po uszy odc. 35 - serial

13:15 Zakochani po uszy odc. 36 - serial

13:50 Wallace i Gromit: Klątwa królika  

 - film 

15:40 Czterej muszkieterowie - film

17:50 Nie kłam, kochanie - komedia

20:00 Big Brother Arena odc. 1

22:00 Battleship: Bitwa o Ziemię - film

00:45 Legendy ringu - komedia

10:35 Brzydula 10:25 Galileo

06:00 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:25 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:45 Nasz nowy dom

Opowieść o młodym prawniku, który broni 
Murzyna oskarżonego o zabicie gwałcicieli jego 
córki. Film pokazuje przebieg skomplikowanego 
procesu i ujawniające się podczas niego 
uprzedzenia rasowe.

Niezwykły mecz koszykówki: drużyna animków, 
bohaterów znanej serii rysunkowej Looney Tunes, 
pod wodzą legendarnej gwiazdy koszykówki, 
Michaela Jordana, zmierzy się z przybyszami 
z kosmosu.

„Kosmiczny mecz”
(1996r.) TV 4 14:55

„Czas Zabijania”
(1996r.) TV Puls 22:10



Poniedziałek, 18 marca 2019

14:00 Elif

05:45 Jaka to melodia?
06:10 Wieczna miłość odc. 135 s.  
 2 - serial
07:00 Elif odc. 446 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Blondynka odc. 38 s. 3 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 90 s. 7 -  
 serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 54 s. 4 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 26
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:33 Wójt roku 2018 odc. 24
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Bardzo małe zwierzątka - film
14:00 Elif odc. 447 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 204
16:05 Wieczna miłość odc. 136 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3450
18:30 Korona królów odc. 190 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 101 - serial
21:00 Paradiso - spektakl teatralny 
22:35 Parada oszustów odc. 4 - serial
23:50 Okupacja 1968 odc. 4 - serial
00:20 Okupacja 1968 odc. 5  - serial

06:00 Ukryta prawda odc. 510 - serial

07:00 Sąd rodzinny odc. 34 - serial

08:00 Szpital odc. 232 - serial

09:00 Brzydula odc. 234 - serial

09:35 Kulisy sławy extra odc. 7 s. 2

10:10 Dziewczyny z Hollywood 

 odc. 12 s. 3

10:30 Mango - Telezakupy

12:05 19+ odc. 41 - serial

12:35 Ukryta prawda odc. 296 - serial

13:40 Sąd rodzinny odc. 35 - serial

14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 72 - serial

15:40 Szpital odc. 233 - serial

16:45 Gotowe na wszystko odc. 2

  s. 4 - serial

17:40 Przyjaciele odc. 18 s. 4 - serial 

18:10 Brzydula odc. 235 - serial

18:45 Singielka odc. 1 - serial

19:20 Doradca smaku odc. 5 s. 10

19:30 Zakochani po uszy odc. 37 

 - serial

20:00 Big Brother odc. 1

21:00 Nie kłam, kochanie - komedia

23:15 Big Brother Nocą odc. 1

23:50 Piekielna zemsta - film

02:00 Moc magii odc. 428

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 15 - serial 
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 65  - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 66 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 65 
08:55 Septagon odc. 47 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 44 
11:25 Anatomia głupoty według  
 Richarda Hammonda: Sport 
 odc. 1 - serial
11:55 Galileo odc. 728
12:55 Detektywi w akcji odc. 139 
 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 69
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 41  
 - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 42 
 - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 504  
 - serial
18:00 Septagon odc. 49 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 505  
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 269 - serial
21:00 Nokaut odc. 2 - serial 
22:00 Gwiazdy kabaretu odc. 15
23:00 Amityville - horror
00:55 STOP Drogówka odc. 195

06:00 Słodka miłość odc. 1

07:00 Zbuntowany anioł odc. 179

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc.  161 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 10 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 25

  s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 15 

 s. 19 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1  

 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 24 s. 4 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 37 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 26

  s. 2 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 10 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 11 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 161 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 162 s. 4 - serial

20:00 Snajper: Kolejne starcie - film

21:55 Żywioł. Deepwater Horizon - film

00:00 Godzilla - film

07:00 Teledyski

07:35 Rzecz Polska odc. 1

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:20 Party przy świecach - komedia

09:30 Hydrozagadka - komedia

11:00 Modrzejewska odc. 6 - serial

12:35 Modrzejewska odc. 7 - serial

14:05 Studio Kultura - rozmowy

14:20 Spotkania z muzyką odc. 3

15:35 Lila - film

16:05 Ostry film zaangażowany - film 

16:20 Urząd - film

18:00 Sprawy teatralne Erwina Axera  

 - film

19:10 Teledyski

19:30 Którędy po sztukę odc. 39

19:40 Videofan odc. 93

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Nocny recepcjonista 

 odc. 3 - serial

21:20 Na granicy - thriller

23:05 Kronos odc. 30 

23:45 Sieć - dramat

02:00 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 505

06:55 Dziennik telewizyjny

07:50 Chłopi odc. 3 - serial

08:55 Ex libris

09:25 Iskra w kamieniu - film

10:25 Sensacje XX wieku 

 odc. 150

10:55 Opowieści o Yellowstone 

 odc. 2 - serial

11:55 Polska Kronika Filmowa odc. 6

12:15 Czas honoru odc. 1 - serial

13:15 Ostatnia akcja - komedia

14:55 Afryka odc. 3 - serial

15:55 Spór o historię odc. 38

17:25 Śladami historii odc. 59 - serial

17:50 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:20 Flesz historii

18:40 Polska Kronika Filmowa odc. 7

18:55 Chłopi odc. 5 - serial

20:00 Wojenni bracia - film

21:35 Tajemnice, zamki i podziemia  

 odc. 17

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 18

22:40 Marzyciele odc. 22

23:15 Tajna broń Japonii - film

00:25 Opowieść o Żegocie - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
09:30 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:35 Syria - Klasztor Mar Musa
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Pochodzenie świata odc. 2 - film
13:10 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
13:20 Koncert życzeń
14:10 Ewolucja - nauka 
 czy ślepa wiara? - film
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:25 40 dni ze św. Gerardem 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja  
 w parafii pw.Św. Józefa 
 w Przemyślu
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej  
 Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 114 - serial
23:00 Ludwig Maria Grignion 
 de Montfor - film
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:55 O mnie się nie martw odc. 120 
 s. 10 - serial 
06:50 Coś dla Ciebie odc. 180
07:20 Na sygnale odc. 21 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 10
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 315
11:55 Barwy szczęścia odc. 2023
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 45 - serial 
14:10 O mnie się nie martw 
 odc. 120 s. 10 - serial 
15:10 Górski lekarz odc. 54 - serial
15:50 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 3 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości odc. 20 
 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport - telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 28 s. 2 - serial 
19:05 Przepis dnia odc. 11
19:10 Muzeum polskiej piosenki
  odc. 109
19:20 Muzeum polskiej piosenki 
 odc. 87
19:35 Barwy szczęścia odc. 2023
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2024 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 91
20:55 M jak miłość odc. 1429 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Za marzenia odc. 16 s. 2 - serial
22:50 Zainwestuj w marzenia 
 odc. 3 - serial
23:00 Terror w podziemiach
 odc. 2 - dramat 
23:55 Sfora odc. 8 - serial
01:00 Whiskey, Tango, Foxtrot 
 - komediodramat 

05:50 Uwaga! odc. 5615

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 3 s. 3

07:55 Akademia ogrodnika odc. 3

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2414

11:00 Ukryta prawda odc. 1005 - serial

12:00 Szpital odc. 894, - serial

13:00 Szkoła odc. 657 - serial

14:00 19+ odc. 358 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2 

15:30 Szkoła odc. 658 - serial

16:30 19+ odc. 359 - serial

17:00 Szpital odc. 895 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1006 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 120

19:50 Uwaga! odc. 5616

20:10 Doradca smaku odc. 9 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2842 - serial

20:55 Milionerzy odc. 240

21:30 Odwróceni - ojcowie i córki

  odc. 4 - serial

22:35 Po prostu przyjaźń - komedia

01:10 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 19 

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc.  672 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 673 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 97 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 860 - serial
12:00 Gliniarze odc. 141 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 842 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2844 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 888 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4109
16:30 Na ratunek 112 odc. 311 - serial
17:00 Gliniarze odc. 301 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2845 
 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 409 - serial 
20:05 Kingsman: Tajne służby - film
23:00 Ślad odc. 41 - serial
00:15 Uprowadzona - thriller

15:40 Szpital 12:55 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Modrzejewska 10:25 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

17-letnia Kim, córka emerytowanego agenta 
amerykańskich służb specjalnych, wybiera się 
z przyjaciółką do Paryża. Tuż po przybyciu na 
miejsce do ich mieszkania włamuje się kilku 
mężczyzn.

Nocą 13 listopada 1974 roku w jednej z rezydencji 
na Long Island sześcioro członków rodziny Defeo 
zostaje zastrzelonych. Kilka dni później do winy 
przyznaje się Ronald Defeo jr. Twierdzi, że popełnił 
zbrodnię, ponieważ zmusiły go do tego tajemnicze 
głosy, które słyszał w domu.

„Amityville”
(2005r.) TV 4 23:00

„Uprowadzona”
(2008r.) Polsat 00:15
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07:05 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 136 s.  
 2 - serial
07:05 Elif odc. 447 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Blondynka odc. 39 s. 3 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 91 s. 7 
 - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 55 
 s. 4 - serial
11:30 Korona królów odc. 190 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Wójt roku 2018 odc. 24
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Życie w powietrzu odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 448 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 101 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 137 
 s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3451
18:30 Korona królów odc. 191 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu  
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 102 - serial
21:00 Głębia ostrości odc. 10
21:40 Echo serca odc. 10 - serial
22:35 Jednostka X odc. 24 s. 3 - serial
23:30 Miasto gniewu odc. 16 s. 2
  - serial
00:15 Moonraker - film

05:45 Ukryta prawda odc. 511 - serial
06:45 Sąd rodzinny odc. 35 - serial
07:45 Szpital odc. 233 - serial
08:45 Big Brother odc. 1
09:40 Doradca smaku odc. 5 s. 10
09:50 Big Brother Pobudka odc. 1
09:55 Zakochani po uszy odc. 37 
 - serial
09:55 Zakochani po uszy odc. 37 
 - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 42 - serial
12:35 Ukryta prawda odc. 297 - serial
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 1
13:40 Sąd rodzinny odc. 36 - serial
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 odc. 73 - serial
15:40 Szpital odc. 234 - serial
16:40 Big Brother Podwieczorek odc. 1
16:45 Gotowe na wszystko odc. 3 
 s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 19 s. 4 - serial 
18:10 Singielka odc. 2
18:45 Singielka odc. 3
19:20 Doradca smaku odc. 6 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 
 38 - serial
20:00 Big Brother odc. 2
21:00 Człowiek tai chi - film
23:15 Big Brother Nocą odc. 2
23:50 Tajemnica Brokeback Mountain  
 - dramat
02:30 Moc magii odc. 429

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 16 - serial 
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 66 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 67 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 66
08:55 Septagon odc. 49 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 45
11:25 Anatomia głupoty według  
 Richarda Hammonda: Sport 
 odc. 2 - serial
11:55 Galileo odc. 729
12:55 Detektywi w akcji odc. 140
  - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 70
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 43
  - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 44 
  - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 505  
 - serial
18:00 Septagon odc. 50 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 506  
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 270 - serial
21:00 Nokaut odc. 3 - serial 
22:00 Straszny film III - komedia
23:45 Zagadkowe zgony odc. 5 - serial
00:15 Zagadkowe zgony odc. 6 - serial

06:00 Słodka miłość odc. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 180

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 162 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 11 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 26 

 s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 1  

 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2  

 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc.  1 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 27 

 s. 2 - serial 

16:00 Rodzinny interes odc. 11 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 12 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 162 s. 4 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 163 s. 4 - serial

20:00 Czas zabijania - dramat 

23:00 Snajper: Kolejne starcie - film

00:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

 odc. 6 s. 2 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Wyliczanka

09:20 Urząd - film

11:00 Trzecia granica odc. 1 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 2 - serial

13:15 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Studio Kultura - niedziela z...

14:20 Płoty - film

14:30 Cudze szczęście - dramat

16:15 Cała zima bez ognia - dramat

18:00 Jak się robi muzykę rozrywkową  

 odc. 3 - serial

19:00 Teledysk

19:20 Kronos odc. 30 

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Lalka z łóżka nr 21 - film

21:20 Między nami bliźniętami - film

23:00 One. Kobiety Kultury

23:35 Lokatorki - film

00:15 Bolesław Matuszewski - nieznany 

 pionier kinematografii - film

06:50 Był taki dzień odc. 506

06:55 Dziennik telewizyjny

07:45 Chłopi odc. 4 - serial

08:50 Flesz historii

09:15 Sen o morzach i koloniach - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 151

10:50 Spór o historię odc. 192

11:25 Śladami historii odc. 47 - serial

12:00 Polska Kronika Filmowa odc. 7

12:20 Czas honoru odc. 2 - serial

13:20 Transsyberyjska wyprawa Joanny  

 Lumley odc. 3 - serial

14:35 Uratowane z potopu - film

16:10 Marzyciele odc. 22

16:40 Historia Kowalskich - film

17:50 Było, nie minęło

18:20 Ale nam się wydarzyło... Jan  

 Paweł II odc. 9

18:35 Polska Kronika Filmowa odc. 7

18:50 Chłopi odc. 6 - serial

19:50 Jego imię Polska. Tadeusz  

 Kościuszko - film

21:00 Pancerni pogromcy Hitlera 

  odc. 1 - film

22:00 Po PRL-u odc. 3

22:40 Wesele - dramat

00:35 Sensacje XX wieku odc. 95

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:30 Podhalański ogień
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy - z daleka  
 widać lepiej 
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc Ojczyzna 
11:45 20 lat dla świata
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Miasteczko Świętej Rodziny
  - Cotignac - film
13:35 Ja głuchy - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 114 - serial
14:50 Jezus od wieków upragniony  
 - film
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
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Święty Józef, w imieniu Ojca  
 - film
22:50 Katedra w głębinach - film

06:00 M jak miłość odc. 1429 - serial
06:55 Rozkwitający Kościół
07:20 Na sygnale odc. 22 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 11
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra 
 odc. 316
11:25 Rodzinka.pl odc. 135 s. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 2024 
 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 46 - serial 
14:10 M jak miłość odc. 1429 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 55 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:15 Więzień miłości odc. 21 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rodzinka.pl odc. 29 s. 2 - serial 
19:05 Przepis dnia odc. 12
19:15 Muzeum polskiej piosenki odc. 11
19:25 Muzeum polskiej piosenki
  odc. 57
19:35 Barwy szczęścia odc. 2024
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2025
  - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 92 
20:55 M jak miłość odc. 1430 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:00 Wu Jing, flecistka, która dotknęła  
 muzyki - film
00:05 Za marzenia odc. 16 s. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 9 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2415

11:00 Ukryta prawda odc. 1006 - serial

12:00 Szpital odc. 895 - serial

13:00 Szkoła odc. 658 - serial

14:00 19+ odc. 359 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2

15:30 Szkoła odc. 659 - serial

16:30 19+ odc. 360 - serial

17:00 Szpital odc. 896 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1007 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 121

19:50 Uwaga! odc. 5617

20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2843 - serial

20:55 Milionerzy odc. 241

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

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 17 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1153

00:05 36,6 °C odc. 3 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 674 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy
  odc. 675 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 98 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 861 - serial
12:00 Gliniarze odc. 142 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 843 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2845
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 889 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4110
16:30 Na ratunek 112 odc. 312 - serial
17:00 Gliniarze odc. 302 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2846
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 410 - serial 
20:05 Uprowadzona - thriller
22:00 Ślad odc. 42 - serial
23:05 Krzyżowy ogień - film
01:25 Tajemnice losu odc. 3242

15:40 Szpital 12:55 Detektywi w akcji

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 14:30 Cudze szczęście 10:20 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Adept stylu tai chi zostaje zauważony przez 
biznesmena organizującego nielegalne walki. 
Otrzymuje ofertę pracy, którą początkowo odrzuca, 
ale znajduje się sposób, by go przekonać.

Ambitna reporterka Cindy Campbell zajmuje 
się tropieniem tajemniczych zjawisk 
o niewyjaśnionym pochodzeniu. Tym razem 
interesują ją kręgi pojawiające się na polu byłego 
pastora Toma Logana. Sprawy komplikują się.

„Straszny film III”
(2003r.) TV 4 22:00

„Człowiek tai chi”
(2013r.) TVN 7 21:00
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14:00 Elif

05:50 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 137
  s. 2 - serial
07:05 Elif odc. 448 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Blondynka odc. 40 s. 4 - serial
09:40 Komisarz Alex odc. 92 s. 8
  - serial
10:35 Ojciec Mateusz odc. 56
  s. 4 - serial
11:30 Korona królów odc. 191 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Wójt roku 2018 odc. 24
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:55 Życie w powietrzu odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 449 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 102 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 138
  s. 2 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3452
18:30 Korona królów odc. 192 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:25 Sport 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:30 Leśniczówka odc. 103 - serial
21:00 Wielki test o wojsku. 20 lat 
 w NATO odc. 80
22:40 W zalewie reklamy - film
00:00 Bez tożsamości odc. 26
  s. 2 - serial
00:50 Warto rozmawiać 

05:45 Ukryta prawda odc. 512 - serial
06:45 Sąd rodzinny odc. 36 - serial
07:45 Szpital odc. 234 - serial
08:45 Big Brother odc. 2
09:55 Zakochani po uszy odc. 38
  - serial
10:30 Mango - Telezakupy
12:05 19+ odc. 43 - serial
12:35 Ukryta prawda odc. 298 - serial
13:35 Big Brother Popołudnie odc. 2
13:40 Sąd rodzinny odc. 37 - serial
14:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska  
 odc. 74 - serial
15:40 Szpital odc. 235 - serial
16:40 Big Brother Podwieczorek odc. 2
16:45 Gotowe na wszystko odc. 4 
  s. 4 - serial
17:40 Przyjaciele odc. 20 s. 5 - serial 
18:10 Singielka odc. 4
18:45 Singielka odc. 5
19:20 Doradca smaku odc. 9 s. 10
19:30 Zakochani po uszy odc. 39 
  - serial
20:00 Big Brother odc. 3
21:00 Frankie i Alice - film
23:15 Big Brother Nocą odc. 3
23:50 Truman Show - komediodramat 
02:00 Moc magii odc. 430

06:00 Buffy: postrach wampirów 
  odc. 17 - serial 
07:05 Przygody Kota w butach 
  odc. 67 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
  odc. 68 - serial
07:55 Nasz nowy dom odc. 67
08:55 Septagon odc. 50 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 46
11:25 Anatomia głupoty według  
 Richarda Hammonda: Sport 
  odc. 3 - serial
11:55 Galileo odc. 730
12:55 Detektywi w akcji odc. 141 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 71
14:55 Gliniarz i prokurator odc. 45 
  - serial
15:55 Gliniarz i prokurator odc. 46 
  - serial
16:55 Policjantki i policjanci odc. 506  
 - serial
18:00 Septagon odc. 51 - serial
19:00 Policjantki i policjanci odc. 507  
 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 271 - serial
21:05 Miecz zemsty - film
23:00 Gatunek II - film
01:00 Żona dla milionera odc. 4

06:00 Słodka miłość odc. 3

07:00 Zbuntowany anioł odc. 181

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 163 s. 4 - serial

09:00 Rodzinny interes odc. 12 - serial

10:00 Zaklinaczka duchów odc. 27 

  s. 2 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny odc. 2  

 s. 24 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny odc. 3  

 s. 24 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

  odc. 2 s. 5 - serial

14:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 39 - serial

15:00 Zaklinaczka duchów odc. 28 

  s. 2 - serial

16:00 Rodzinny interes odc. 12 - serial

17:00 Rodzinny interes odc. 13 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

  odc. 164 s. 4 - serial

20:00 Hellboy - film

22:30 Zlecenie - thriller

00:10 Code Black: Stan krytyczny 

 odc. 15 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Dary magów

09:15 Cała zima bez ognia - dramat

11:00 Trzecia granica odc. 3 - serial

12:10 Trzecia granica odc. 4 - serial

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:30 Koncert Jacka Kaczmarskiego

14:40 Cud purymowy - komedia

15:55 Słoneczny zegar - film

18:00 Mój ojciec Staś - film

19:00 Teledyski

19:25 Chuligan literacki odc. 118

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Droga do domu - komedia

22:00 Pegaz odc. 120

22:40 Sztuka Skandynawii odc. 3 

  - serial

23:45 Woman To Woman at Nice Jazz  

 Festival - koncert 

01:15 Między nami bliźniętami - film

06:50 Był taki dzień odc. 507
06:55 Dziennik telewizyjny
07:45 Chłopi odc. 5 - serial
08:40 Ale nam się wydarzyło... 
 Jan Paweł II odc. 9
08:55 Archiwum zimnej wojny odc. 11
09:35 Historia Kowalskich - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 152
11:10 Jego imię Polska. Tadeusz  
 Kościuszko - film
12:10 Polska Kronika Filmowa odc. 7
12:25 Czas honoru odc. 3 - serial
13:25 Wszystkie kolory świata 
 odc. 22 - serial
14:30 Lista Sendlerowej - film
15:30 Tajna broń Japonii - film
16:35 Generał polskich nadziei 
 - Władysław Anders odc. 1 - film
17:45 Było, nie minęło
18:15 Niezwykłe dwudziestolecie.  
 Historia gospodarcza II RP 
 odc. 3 - serial
18:45 Polska Kronika Filmowa odc. 7
18:55 Chłopi odc. 7 - serial
20:00 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial
21:00 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 8 - serial
22:35 Kamień na kamieniu - dramat
00:25 Sensacje XX wieku odc. 96

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 
09:50 100 cudownych miejsc 
  na świecie - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
  odc. 21 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Jasnogórskie Te Deum  
 Laudamus 966-2016 - film
13:15 Katedra w głębinach - film
14:20 Wędrówka w nieznane - dramat
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Huta Pieniacka - prawda 
 i pamięć odc. 1
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 40 dni ze św. Gerardem 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków odc. 6 
  - 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 Serce bohatera - film
23:45 Kazembe - film

06:00 M jak miłość odc. 1430 - serial
06:55 Kraina żydowskich baśni - film
07:20 Na sygnale odc. 23 - serial
07:45 Przepis dnia odc. 12
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 317
11:25 Rodzinka.pl odc. 136 s. 6 - serial 
11:55 Barwy szczęścia odc. 2025 
  - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 47 - serial 
14:10 M jak miłość odc. 1430 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 56 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada 
17:10 Więzień miłości odc. 22 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport
18:40 Rodzinka.pl odc. 30 s. 2 - serial 
19:05 Przepis dnia odc. 13
19:15 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 102
19:25 Muzeum polskiej piosenki 
  odc. 68
19:35 Barwy szczęścia odc. 2025 
  - serial
20:10 Barwy szczęścia odc. 2026 
  - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 40 - serial
20:55 Na dobre i na złe odc. 736 
  - serial
21:55 Na sygnale odc. 224 - serial
22:35 Dziewczyna z sąsiedztwa  
 -komedia
00:35 O mnie się nie martw odc. 120  
 s. 10 - serial 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 3

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2416

11:00 Ukryta prawda odc. 1007 - serial

12:00 Szpital odc. 896 - serial

13:00 Szkoła odc. 659 - serial

14:00 19+ odc. 360 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2

15:30 Szkoła odc. 660 - serial

16:30 19+ odc. 361 - serial

17:00 Szpital odc. 897 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 1008 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 122

19:50 Uwaga! odc. 5618

20:10 Doradca smaku odc. 11 s. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2844 - serial

20:55 Milionerzy odc. 242

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

22:35 Ziarno prawdy - film 

00:50 American Horror Story: 

 Murder House odc. 7 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 676 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
  odc. 677 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 99 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 862 - serial
12:00 Gliniarze odc. 143 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 844 - serial
14:00 Pierwsza miłość odc. 2846 
  - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 890 - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 4111
16:30 Na ratunek 112 odc. 313 - serial
17:00 Gliniarze odc. 303 - serial
18:00 Pierwsza miłość odc. 2847 
  - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
  odc. 35 - serial 
20:00 Świat według Kiepskich 
  odc. 543 - serial 
20:30 Śpiewajmy razem. All Together  
 Now odc. 11 s. 2
22:05 Ślad odc. 43 - serial
23:05 12 rund - film
01:20 Ktoś całkiem obcy - thriller

14:40 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

16:55 Policjantki 
i policjanci 09:15 Cała zima bez ognia 10:40 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 12:00 Szpital 19:30 Świat według 
Kiepskich

Cierpiąca na zaburzenia osobowości tancerka 
go-go stara się pozostać sobą. Decyduje 
się na psychoterapię, by odkryć tajemnicę 
prześladujących ją demonów.

Nowa sąsiadka maturzysty Matthew Kidmana, 
jasnowłosa Danielle, od pierwszej chwili staje 
się obiektem adoracji młodego mężczyzny. 
Atrakcyjna dziewczyna uosabia jego marzenia 
o idealnej kochance.

„Frankie i Alice”
(2010r.) TVN 7 21:00

„Dziewczyna z sąsiedztwa”
(2004r.) TVP 2 22:35

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC 22.12-19.01

WODNIK 20.01-18.02

RYBY 19.02-20.03

STRZELEC 22.11-21.12

SKORPION 24.10-21.11

WAGA 23.09-23.10

PANNA 23.08-22.09

LEW 23.07-22.08

RAK 21.06-22.07

BLIŹNIĘTA 22.05-20.06

BYK 21.04-21.05

BARAN 21.03-20.04

Krzyżówka panoramiczna
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Przs owie Polskie

Mix sałat z wędzonym łososiem
Składniki: 

wędzony łosoś 200g
siemie lniane 20 g
serek śmietankowy 100g
koper ½ pęczka
mix sałat 1 opakowanie
olej 50ml
ocet winny 10 ml
musztarda miodowa 10 g
sól, pieprz, cukier
pomidorki koktajlowe do dekoracji

Sposób wykonania:
Koperek drobno posiekaj i wymieszaj 

dokładnie z serkiem śmietankowym. Na 
każdy plaster łososia nałóż przygotowa-
ną masę . Uformuj roladki. Każdą roladkę 
posyp siemieniem lnianym. Z oleju, octu, 
musztardy,  soli, pieprzu i cukru sporządź 
sos . Na półmisku ułóż mix sałat. Polej 
przygotowanym sosem. Na sałatach ułóż 
roladki z łosiem i połówki pomidorków 
koktajlowych.

Smacznego!

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

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

Ścieżka zawodowa przestaje spełniać twoje oczekiwania. Zatrzymaj się, poświęć czas 
na zastanowienie się, co dalej, dokąd zmierzasz. Po przeanalizowaniu działań, wycią-
gnij wnioski i przystąp do wprowadzania zmian. W miłości bądź romantyczny i delikat-
ny, to bardzo spodoba się partnerowi. Samotne Lwy będą teraz czarujące, z łatwością 
znajdą partnera.

Zapowiadają się spokojne dni. Spraw do załatwienia ubędzie, możesz skupić się na re-
lacjach rodzinnych i kontaktach towarzyskich. Zagraj z dziećmi w planszówki, wybierz 
się na wycieczkę rowerową, zaproś znajomych na grilla. Dobrze ci to zrobi.

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

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

Jeśli czegoś dotąd nie uporządkowałeś, teraz będzie taka konieczność. Na dodatek 
na szybko musisz uporać się z zaległościami. Źle wpłynie to na twoje samopoczucie. 
Będziesz rozdrażniony i zdenerwowany. Także sytuacja finansowa przysporzy ci kło-
potów.

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

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

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

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

Planety sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. Masz też szansę na ubicie świet-
nego interesu. Wykorzystaj swoją dociekliwość i spostrzegawczość. Odezwie się ktoś, 
komu dawniej coś obiecałeś. Pamiętaj, żeby dotrzymać słowa, choć będzie to koli-
dować z twoimi planami. Za kilka dni wejdziesz w posiadanie informacji ważnych dla 
życia zawodowego.
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Koncertowy Dzień Kobiet
IMPREZY  8 marca na scenie kina Nawojka w Lipnie zaśpiewała Emilia Czekała. Akompaniował jej gita-
rzysta Maciej Olesiński. Niezwykły koncert był upominkiem od burmistrza Pawła Banasika dla wszystkich 
kobiet z okazji ich święta

To był wyjątkowy dar dla 
kobiet i nie tylko. W piątkowy 
wieczór na scenie lipnowskiego 
kina rozbrzmiały nieśmiertel-
ne przeboje wykonywane dla 
kobiet, o kobietach i przez ko-
biety. Niezwykle utalentowa-

na wokalistka i konferansjerka 
Emilia Czekała zaprezentowa-
ła zebranym w kinie kobietom 
utwory Hanki Ordonówny, Edy-
ty Górniak, Anny Marii Jopek, 
Marii Koterbskiej, Anny Jantar 
czy Arethy Franklin.

– Koncert ten jest prezen-
tem dla wszystkich pań z okazji 
Dnia Kobiet i to właśnie kobiety 
witam dzisiaj szczególnie ser-
decznie, bo mimo, że kartka 
w kalendarzu nie jest zazna-
czona na czerwono, to wszyscy 

wiedzą jakie dziś obchodzimy 
święto – mówił burmistrz Paweł 
Banasik. – W poprzednim ustro-
ju to święto było bardzo hucznie 
obchodzone. Goździki i rajstopy 
otrzymywane wtedy przez panie 
w zakładach pracy dzisiaj wywo-
łują uśmiech na twarzach. W la-
tach dziewięćdziesiątych, cze-
go ja bardzo żałuję, troszeczkę 
zdewaluowało się to święto, ale 
w latach późniejszych odzyskało 
swoją rangę. My, wspólnie z dy-
rektorem Miejskiego Centrum 
Kultury, zadbaliśmy o upomi-
nek duchowy dla naszych pań 
i myślę, że się paniom to bardzo 
spodobało. Życzę płci pięknej 
wszystkiego najlepszego, dużo 
zdrowia, samych słonecznych 
dni bez trosk.

Zabawa była wyborna, sala 
kinowa wypełniła się meloman-
kami, a publiczność doskonale 

współpracowała z wokalistką, 
odpowiadając śpiewem i grom-
kimi brawami. Włodarz Lipna 
zafundował mieszkankom swo-
jego miasta nie tylko wspaniały 
darmowy koncert, ale też każ-
dej z przybyłych kobiet wręczył 
symboliczną róże. Były życzenia 
i słowa uznania dla roli kobiet.

– Jestem zachwycona kon-
certem i gestem burmistrza 
– mówi pani Teresa. – Emi-
lię Czekałę uwielbiam, bo to 
i doskonała wokalistka, i do-
skonała konferansjerka o nie-
zwykłej inteligencji. Władzom 
miasta i domu kultury należą 
się ogromne podziękowania za 
taki dar. Mam nadzieję i prośbę 
jednocześnie, by w naszym Lip-
nie koncertów było więcej.

Brawa dla władz Lipna za 
koncertowy Dzień Kobiet.

Tekst i fot. Lidia Jagielska
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ZUS wysyła listy do przedsiębiorców
finanse  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców  
z podsumowaniem wpłat w ramach e-składki. W województwie kujawsko-pomorskim takich listów może 
spodziewać się ponad 125 tys. przedsiębiorców

Z korespondencji z ZUS 
przedsiębiorca dowie się w jakiej 
wysokości wpłacił w ubiegłym 
roku składki na swój indywidu-
alny rachunek, jakie należności 
zostały z nich pokryte. Najważ-
niejsza dla przedsiębiorców jest 
informacja czy jego konto jest 

rozliczone na tzw. „zero”, czy też 
występuje nadpłata lub niedo-
płata. Korespondencja zawiera 
ważne informacje, warto zatem 
uważnie ją przeczytać.

List z ZUS-u nie jest żad-
nym wezwaniem do za-
płaty, a jedynie informacją  

o stanie konta na koniec grudnia 
2018 r. W liście może się pojawić 
informacja o nawet groszowej 
czy kilkugroszowej niedopłacie 
lub nadpłacie. – Chcemy, żeby 
nasi klienci mieli wiedzę jak 
prowadzone są rozliczenia na 
ich kontach oraz mogli zwery-
fikować podane saldo ze swoimi 
księgami – informuje Krystyna 
Michałek, regionalny rzecznik 
ZUS województwa kujawsko-po-
morskiego.

Gdy przedsiębiorca stwier-
dzi, że na koncie jest zadłuże-
nie albo nadpłata, może podjąć 
od razu odpowiednie działania. 
Przy niewielkich kwotach przed-
siębiorcy mogą je skorygować 
powiększając lub pomniejszając 
najbliższy przelew. Przy wyż-
szych niedopłatach trzeba zda-
wać sobie sprawę z konieczności 
doliczenia odsetek, do czego po-

mocny jest kalkulator na stronie 
zus.pl. – Jeżeli przedsiębiorca nie 
jest w stanie jedną wpłatą spłacić 
zaległości, to warto zwrócić się 
o pomoc do naszych doradców 
do spraw ulg i umorzeń, którzy 
pomogą przy wyborze sposobu 
spłaty zadłużenia – wyjaśnia 
Krystyna Michałek. – Z kolei 
w sprawie wyższych nadpłat 
płatnik składek może wystąpić 
o ich zwrot.

Informacja dotycząca sal-
da rozliczenia konta dostępna 
jest także na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS). Dzię-
ki temu płatnik zawsze może 
sprawdzić, jakie ma saldo na ko-
niec miesiąca czy inny, wskazany 
przez siebie dzień. Informacja 
o stanie rozliczeń z ZUS będzie 
przesyłana przedsiębiorcom każ-
dego roku.

Akcja informacyjna wyni-

ka ze zmiany zasad opłacania 
i rozliczania składek. Możliwość 
przedstawienia przedsiębiorcom 
stanu bieżących rozliczeń skład-
kowych to efekt wprowadzonego  
w ubiegłym roku projektu  
e-składki, czyli indywidualnych 
numerów rachunków skład-
kowych dla każdego płatnika 
składek. Dziś przedsiębiorca 
zamiast trzech lub czterech 
przelewów dokonuje jednej tyl-
ko płatności, a Zakład sam roz-
dziela wpłaty na poszczegól-
ne ubezpieczenia i fundusze.  
W pierwszej kolejności wpłaty 
pokrywają najstarsze należności, 
co zatrzymuje narastanie odse-
tek za zwłokę. Wprowadzenie e-
składki zmobilizowało przedsię-
biorców do terminowych wpłat, 
co istotnie zmniejszyło liczbę 
dłużników w ZUS.  

(ak), fot. ilustracyjne

Zdrowie

Zrób kolonoskopię 
– bez rejonizacji, nieodpłatnie
Trwa finansowany ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 
wojewódzki program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita 
grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi obejmujemy bli-
sko 25 tysięcy osób. Badania realizuje 14 wybranych w konkursie o dofinansowa-
nie placówek medycznych w całym regionie. Z naszej propozycji skorzystało już 
ponad 5,5 tysiąca osób. O tym, gdzie można się przebadać, informujemy w mar-
szałkowskiej infolinii pod numerem telefonu 56 652 18 73.

Rak jelita grubego to jeden 
z najczęściej występujących no-
wotworów złośliwych. Należy do 
tak zwanych chorób cywilizacyj-
nych – sprzyjają mu siedzący 
tryb życia, wysoko przetworzo-
na żywność, używki. Rozwija się 
przez kilkanaście lat, długo nie 
dając uchwytnych objawów. Ry-
zyko zachorowania rośnie z wie-
kiem, dlatego osobom po 50. 
roku życia zaleca się regularne 
badania profilaktyczne.

– Wcześnie wykryte zmia-
ny w jelicie są niegroźne i łatwo 
je usunąć podczas badania. Ten 
program może uratować życie 
wielu ludziom – zaprasza mar-
szałek Piotr Całbecki.   

Z bezpłatnych przesiewo-
wych badań kolonoskopowych 
mogą skorzystać osoby z grup 
podwyższonego ryzyka zacho-
rowania na raka jelita grube-
go – w wieku 50-65 lat, a także 
młodsze, w których rodzinach 

stwierdzono wcześniej tego ro-
dzaju schorzenia. Stosownie do 
wskazań medycznych, niektóre 
z tych badań zostaną przepro-
wadzone w znieczuleniu ogól-
nym. W razie potrzeby podczas 
kolonoskopii zostanie wykona-
na niewielka interwencja chi-
rurgiczna (polipektomia – usu-
wanie niedużych niezłośliwych 
zmian) lub pobrane zostaną wy-
cinki tkanek do badania histo-
patologicznego.

Nie ma rejonizacji, więc każ-
dy z mieszkańców regionu może 
wybrać dla siebie dowolną pla-
cówkę. Czas oczekiwania na ba-
danie różni się w zależności od 
wybranej placówki. Najkrócej, 
7 dni, czeka się we Włocławku 
– w Centrum Diagnostyczno-
Leczniczym przy ul. Królewiec-
kiej (filia regionalnego Centrum 
Onkologii) i Szpitalu Popiełusz-
ki; najdłużej, 6 miesięcy, w Szpi-
talu Miejskim w Toruniu. Dłużej 

– 7 miesięcy w Centrum Onko-
logii w Bydgoszczy i 12 miesięcy 
w jego włocławskiej filii - po-
czekamy też, jeśli kolonoskopia 
będzie musiała zostać zrobiona 
w znieczuleniu. Na liście placó-
wek objętych programem jest 
Szpital Powiatowy w Golubiu-
Dobrzyniu. Ponadto są placów-
ki z sąsiadnich miast jak Toruń, 
Brodnica, czy Włocławek.

Zapraszamy do skorzystania 
z uruchomionego w Urzędzie 
Marszałkowskim telefonu infor-
macyjnego 56 652 18 73 (Wydział 
Zdrowia), pod którym udziela-
my szczegółowych informacji 
na temat tego gdzie się zgłosić 
na badania. Natomiast marszał-
kowska sieć punktów informa-
cyjnych funduszy europejskich 
służy informacją o podmiotach 
medycznych prowadzących ba-
dania.

(ak)

Szkolenia językowe 
dla dorosłych
Trwają współfinansowane ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego darmowe kursy z języka an-
gielskiego, francuskiego i niemieckiego dla dorosłych. 
Od stycznia szkoli się już 587 osób. Aby zapisać się na 
zajęcia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na 
stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl.

Edukacja

Nadal trwa nabór do kolej-
nych grup. aby zapisać się na za-
jęcia należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy na stronie interne-
towej www.projektmowiszmasz.
pl. – Zdobywanie nowych umie-
jętności to inwestycja we własną 
przyszłość. Samorząd wojewódz-
twa przykłada dużą wagę do ja-
kości kształcenia i czyni wiele, by 
umożliwić mieszkańcom naszego 
regionu, chcącym podnosić klu-
czowe kompetencje, odpowied-
nie warunki do wykorzystania 
ich potencjału – mówi marsza-
łek Piotr Całbecki.

Pierwsze kursy języka angiel-
skiego, francuskiego i niemiec-
kiego rozpoczęły się w styczniu. 
Do tej pory ze szkoleń organizo-
wanych w Bydgoszczy, Toruniu, 
Inowrocławiu Włocławku i Nakle 
nad Notecią korzysta łącznie 587 
osób. Większość to kursanci ję-
zyka angielskiego.

Projekt realizowany jest 
przez Urząd Marszałkowski 
we współpracy z Regionalnym 
Ośrodkiem Edukacji Ekologicz-

nej w Przysieku i firmą Training 
House. W czasie 180-godzinnych 
kursów uczestnicy przygotują się 
do egzaminu, po którym otrzy-
mają  certyfikat potwierdzający 
zdobycie określonego poziomu 
biegłości językowej (zgodnie 
z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego), np. TO-
EIC, WiDaF, TFI.

Szkolenia w ramach projektu 
przeznaczone są dla osób powy-
żej 18 roku życia, które należą 
do jednej z trzech grup: osób 
z wykształceniem maksymalnie 
średnim, osób z niepełnospraw-
nością (bez względu na poziom 
wykształcenia), osób powyżej 50 
roku życia (bez względu na po-
ziom wykształcenia). Z udziału 
w projektach wyłączone są oso-
by, które prowadzą działalność 
gospodarczą. 

Więcej informacji i zapisy: 
projektmowiszmasz.pl, e-mail: 
zapisy@mowiszmasz.pl, tel. 507 
927 366.

(red)
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ostatni dzwonek 
na zgłoszenie oSP

konkursy  Pozostało zaledwie kilkadziesiąt godzin na prze-
słanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udzia-
łem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 
2019. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne 
nagrody mogą trafić właśnie do twojej OSP

kALEnDArIuM
Czwartek 14 marca
1924 – Rada Ligi Narodów przyznała Polsce teren na półwyspie We-

sterplatte u ujścia kanału portowego do morza, naprzeciw przedmieścia 
Nowy Port.

1939: Na obszarze Zakarpacia powstała Karpato-Ukraina. Po 4 dni 
istnienia państwo zostało zlikwidowane w wyniku ataku armii węgier-
skiej

1943 – Bitwa o Atlantyk: w nocy z 13 na 14 marca u wybrzeża Afry-
ki włoski okręt podwodny Leonardo da Vinci zatopił transatlantyk RMS 
Empress of Canada, przewożący brytyjskich żołnierzy i włoskich jeńców 
wojennych, w wyniku czego zginęły 392 lub 394 osoby. 

1980 – W pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie doszło do kata-
strofy lecącego z Nowego Jorku samolotu PLL LOT Ił-62 „Mikołaj Koper-
nik”, w wyniku czego zginęło 87 osób (77 pasażerów i 10 członków załogi), 
m.in. piosenkarka Anna Jantar.

Piątek 15 marca
1916 – Rewolucja meksykańska: amerykańska ekspedycja karna 

pod wodzą gen. Johna Pershinga wkroczyła do Meksyku z rozkazem 
schwytania przywódcy rewolucjonistów Pancho Villi.

1952 – Na francuskiej wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim odno-
towano rekordowy dobowy opad deszczu (1870 mm).

1968 – Marzec 1968: w Gdańsku odbyła się największa w kraju ma-
nifestacja, w której udział wzięło 20 tys. studentów, robotników i innych 
mieszkańców miasta.

1985 – Wystartowała pierwsza komercyjna strona internetowa 
(symbolics.com).

sobota 16 marca
1901 – W Krakowie uruchomiono pierwszą wąskotorową linię 

tramwaju elektrycznego.
1914 – Henriette Caillaux, żona francuskiego ministra finansów Jo-

sepha, zastrzeliła wydawcę gazety „Le Figaro” Gastona Calmette’a, który 
groził opublikowaniem jej listów miłosnych z okresu trwania pierwsze-
go małżeństwa jej męża

1935 – W III Rzeszy wprowadzono obowiązkową służbę wojskową, 
co było jednoznacznym zerwaniem traktatu wersalskiego. Powstał We-
hrmacht.

1962 – Wyczarterowany przez amerykańską armię, odbywający lot 
z bazy wojskowej w Kalifornii do Wietnamu Południowego, samolot pa-
sażerski Lockheed Constellation ze 107 osobami na pokładzie zaginął bez 
śladu nad zachodnim Pacyfikiem.

niedziela 17 marca
1813 – Król Prus Fryderyk Wilhelm III wydał we Wrocławiu odezwę 

An Mein Volk (pol. Do mego ludu), w której apelował o włączenie się 
społeczeństwa do walki z Napoleonem Bonaparte.

1938 – W wyniku incydentów granicznych i śmierci 11 marca żoł-
nierza KOP Stanisława Serafina zostało wystosowane polskie ultimatum 
wobec Litwy z żądaniem natychmiastowego nawiązania stosunków dy-
plomatycznych.

1941 – Bitwa o Atlantyk: Brytyjczycy zatopili niemieckie U-Booty 
U-99 i U-100, w wyniku czego zginęło 3 i 38 spośród członków ich za-
łóg.

Poniedziałek 18 marca 
1921 – W Rydze podpisano polsko-radziecki traktat pokojowy mię-

dzy Polską, Rosją Radziecką i Ukrainą Radziecką. Kończył on wojnę pol-
sko-bolszewicką z lat 1919-1920.

1953 – W trzęsieniu ziemi o sile 7,4 stopnia w skali Richtera w pół-
nocno-zachodniej Turcji zginęło 265 osób.

1980 – Na Kosmodromie Plesieck, w czasie napełniania paliwem 
eksplodowała rakieta Wostok, w wyniku czego zginęło 50 osób.

1984 – Na wiadomość o czekającej go operacji wszczepienia roz-
rusznika serca Janusz Pałubicki przerwał trwającą blisko 100 dni gło-
dówkę (był przymusowo dokarmiany).

Wtorek 19 marca
1682 – Król Ludwik XIV zmusił francuskie duchowieństwo do przy-

jęcia tzw. artykułów gallikańskich, głoszących m.in. niezależność królów 
francuskich od papieża, wyższość soboru nad papieżem, zależność jego 
władzy od prawa kanonicznego i zależność jego nieomylności od zgody 
całego Kościoła.

1918 – Kongres Stanów Zjednoczonych ustalił podział kraju na stre-
fy czasowe i wprowadził na czas trwania wojny obowiązek stosowania 
czasu letniego w celu oszczędzania energii.

1920 – Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.
1945 – Adolf Hitler nakazał zniszczenie na terenie Niemiec wszyst-

kiego, co przeciwnik mógłby wykorzystać do kontynuowania walki (tzw. 
rozkaz Nerona).

1965 – Jacek Kuroń i Karol Modzelewski ogłosili list otwarty skiero-
wany do działaczy PZPR i ZMS. Następnego dnia zostali aresztowani.

Środa 20 marca
1948 – Założono Akademię Lekarską w Bytomiu (dziś Śląski Uniwer-

sytet Medyczny w Katowicach) i Akademię Lekarską w Szczecinie (dziś 
Pomorska Akademia Medyczna).

1957 – Rozpoczęto seryjną produkcję Syreny, pierwszego samocho-
du osobowego całkowicie polskiej konstrukcji.

1991 - W Nowym Jorku z okna pokoju hotelowego na 53. piętrze wy-
padł i zginął na miejscu 4-letni syn Erica Claptona, Conor. Pod wpływem 
tego zdarzenia Clapton i Will Jennings napisali balladę Tears in Heaven.

1998 - Troje byłych maturzystów (w tym pierwsza w Polsce kobieta) 
zostało skazanych na kary dożywotniego pozbawienie wolności za bru-
talne zabójstwo 22-letniej Jolanty Brzozowskiej w styczniu 1996 roku.

Źródło: wikipedia.org

Druhno, druhu... zgłoszenie 
należy przesłać do północy 15 
marca 2019 roku (decyduje data 
stempla pocztowego). Podczas 
I i II edycji do konkursu FLO-
RIANY zgłoszono łącznie aż 631 
projektów zrealizowanych w ca-
łej Polsce. Wzięło w nim udział 
ponad 11 tys. uczestników. Łącz-
nie we wszystkich kategoriach 
Kapituła Konkursu przyznała aż 
109 nominacji do strażackiego 
Oscara.

– Konkurs zorganizowany 
przez Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz redak-
cję miesięcznika „Strażak”. Skie-
rowany jest do Ochotniczych 
Straży Pożarnych, samorządów 
i lokalnych społeczności. Ma 
dwa podstawowe cele: promo-
wanie i nagradzanie najlepszych 
inicjatyw społecznych, których 
efekty wpłynęły na poprawę 
bezpieczeństwa i jakości życia 
mieszkańców, a także rozwój 
i integrację środowisk wokół 
wspólnych inicjatyw – mówi 
Nina Mirgos-Kilanowska, rzecz-
nik prasowy Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Dwanaście kategorii, w ra-
mach których będą oceniane 
inicjatywy zgłoszone do III edy-
cji Konkursu FLORIANY to: in-
frastruktura; bezpieczeństwo; 
ochrona środowiska i ekologia; 
estetyka przestrzeni publicznej; 
edukacja, sport, rekreacja i tury-
styka; kultura i tradycja; aktywi-
zowanie seniorów, współpraca 
pokoleń i integracja społeczna; 
innowacje oraz integracja cy-

frowa; współpraca zagraniczna; 
najbardziej zaangażowany spo-
łecznie pracodawca oraz ka-
tegoria specjalna – „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”.

Jednostki OSP najaktywniej 
działające w ramach Programu 
„RUR”, tak jak podczas II edycji 
konkursu, zostaną nagrodzone 
przez Jurka Owsiaka i Fundację 
WOŚP podczas gali wręczenia 
FLORIANÓW. Zachęcamy Ochot-
nicze Straże Pożarne do zgła-
szania się i aktywnego udziału 
w Programie Edukacyjnym „Ra-
tujemy i Uczymy Ratować”.

W poprzedniej edycji Kon-
kursu FLORIANY kategoria XII 
(specjalna) „Ratujemy i Uczymy 
Ratować” wyłoniła 13 laureatów. 
Spośród 650 jednostek OSP, któ-
re przystąpiły do programu „Ra-
tujemy i Uczymy Ratować”, 117 
aktywnie przystąpiło do działa-
nia. Do podsumowania w Kon-
kursie FLORIANY zgłoszono aż 
629 protokołów z przeprowa-
dzonych zajęć. Od grudnia 2017 
r. do 15 kwietnia 2018 r. straża-
cy-ochotnicy przeszkolili w ra-
mach nauki udzielania pierw-
szej pomocy aż 29 366 dzieci na 
terenie całego kraju, a dokonali 
tego podczas 2 084 godzin lek-
cyjnych, w czasie których prze-
prowadzili zajęcia.

Podczas tegorocznej edycji 
konkursu podsumowane zosta-
ną protokoły z zajęć przepro-
wadzonych w okresie 16 kwiet-
nia 2018 r. – 15 kwietnia 2019 
r. Fundacja WOŚP podczas Gali 
Finałowej III edycji Konkursu 
FLORIANY nagrodzi najbardziej 

aktywne jednostek OSP. Kapi-
tuła konkursowa nominuje do 
nagrody głównej najlepsze pro-
jekty spośród nadesłanych ini-
cjatyw, a następnie podczas Gali 
Finałowej tradycyjnie ogłasza 
zwycięzców w każdej z katego-
rii. Zwycięzcy otrzymują presti-
żową statuetkę oraz atrakcyjne 
nagrody.

W tegorocznej, trzeciej już 
edycji w kapitule zasiadają: Wal-
demar Pawlak, Jurek Owsiak, 
Czesław Lang, Grzegorz Molew-
ski, prof. Artur Krajewski, gen. 
brygadier w st. spocz. Wiesław 
Leśniakiewicz, Andrzej Mali-
nowski, Władysław Tabasz, Do-
rota Pardecka (szczegóły: www.
floriany.pl zakładka: KONKURS/
KAPITUŁA).

Podczas Konkursu FLORIANY 
nagradzane są projekty w dwóch 
grupach – realizowane przez 
OSP samodzielnie oraz wspól-
nie z partnerami (samorządami, 
organizacjami pozarządowymi, 
lokalnymi instytucjami, praco-
dawcami oraz innymi podmio-
tami). Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest wypełnienie 
przez Ochotniczą Straż Pożarną 
lub zespół projektowy formu-
larza zgłoszeniowego zgodnie 
z warunkami regulaminu za-
mieszczonego na stronie www.
floriany.pl. Kolejnym krokiem 
jest przesłanie dokumenta-
cji konkursowej w terminie do  
15 marca 2018 r. na adres: Mie-
sięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 
00-340 Warszawa z dopiskiem: 
„FLORIANY”.

(red), fot. ilustarcyjne
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Kolorowa rewia dla najmłodszych
WĄBRZEŹNO  Bajkowe przebrania i huczna zabawa – 1 marca wychowankowie pieczy zastępczej 
powiatu wąbrzeskiego bawili się świetnie na balu karnawałowym

Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie zorganizowało 
niezwykły bal karnawałowy dla 
dzieci, który odbył się w Staro-
stwie Powiatowym w Wąbrzeź-
nie. Do wspólnej zabawy zostali 
zaproszeni wychowankowie pie-
czy zastępczej wraz z opiekuna-
mi. Tego typu wydarzenia dla 
wąbrzeskiej instytucji i jej pod-
opiecznych są już tradycją.

– Bal karnawałowy udało 
nam się zorganizować po raz 
ósmy – mówi Justyna Przyby-
łowska, dyrektor PCPR. – Przy-
gotowaliśmy dla dzieci liczne 
konkursy, gry i zabawy tanecz-

ne.
Spotkanie poprowadził Łu-

kasz Krause, który tego popołu-
dnia zadbał o muzyczną oprawę 
balu. Impreza umocniła przyjaź-
nie zawarte między wychowan-
kami PCPR, była również dobrą 
okazją do zaprezentowania swo-
jej kreatywności i krawieckiego 
talentu. Sala starostwa powia-
towego mieniła się blaskiem 
kolorowych spódniczek i kom-
binezonów.

– Przebrałam się za księż-
niczkę – tłumaczy Julia Dywiń-
ska z Myśliwca. – W dobieraniu 
dodatków do różowej sukienki 

pomagała mi cała rodzina.
– Ja natomiast postanowi-

łem ucharakteryzować się na 
żniwiarza z cmentarza – dodaje 
Nikodem Filipski z Wąbrzeźna. 
– Lubię mroczne klimaty, poza 
tym bale karnałowe kojarzą mi 
się z obchodami halloween. Oba 
wydarzenia wymagają od nas 
zazwyczaj przebrania.

Dziś stroje małych uczestni-
ków balu schowane są w szafach 
i czekają na kolejne wesołe ini-
cjatywy PCPR. Pracownicy pla-
cówki planują już kolejne nie-
spodzianki dla najmłodszych.

Tekst i fot. (og)
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Wyprasowana historia
CIEKAWOSTKA  Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy ludziom przestały odpowiadać zagniecenia na 
ubraniach i zaczęli ich rozprasowywanie

W dalekich Chinach zaczęto 
używać już w starożytności roz-
grzanego metalu do prasowania 
tkanin. Jako źródła ciepła uży-
wano węgla drzewnego. Tysiąc 
lat później ten patent zastoso-

wano w pierwszych zachodnich 
żelazkach. W Europie do praso-
wania w średniowieczu używa-
no gorących kamieni, szkła oraz 
drewna. Prekursorami prasowa-
nia w Europie byli Wikingowie. 

W ich grobach do dziś można 
znaleźć „żelazka” wykonane ze 
szkła. Były one dopasowane do 
dłoni i przypominały nieco sze-
rokie tłuczki. W średniowiecznej 
Anglii szklane żelazka miały 
kształt odwróconych grzybów. 
Nazywano je „gładkimi kamie-
niami. Tego typu szklanych lub 
marmurowych „grzybków” pa-
nie używały jeszcze w XIX wie-
ku. Były używane nawet w epoce 
żelazek. Kamienie nie wymagały 
podgrzewania i przez to używa-
no ich szybko. Prasowanie żelaz-
kiem na duszę lub węgiel wyma-
gało czasu.

W średniowiecznej Europie 
do prasowania większych ka-
wałków płótna używano proto-
typów magli. Miały postać rolek 
lub zwykłych pras dociskanych 
śrubą. Wkrótce unowocześniono 
je na terenie Niderlandów. Zyska-

ły one miano „magla”. Słowo za-
czerpnięto wprost z łaciny, gdzie 
oznaczało tyle co „deska”. Magiel 
mógł mieć formę dwóch wal-
ców, między którymi prasowa-
no tkaninę. Mógł także składać 
się z ozdobnej deski długości ok 
1 metra oraz drewnianego wał-
ka. Tkaninę należało nawinąć na 
wałek, a następnie poruszać wał-
kiem w przód i w tył przy pomo-
cy deski. W krajach skandynaw-
skich zwyczajem było, że młody 
chłopak oznajmiał dziewczynie, 
która mu się spodobała miłość, 
rzeźbiąc jej deskę magla.

W XIX wieku w Europie 
pojawiły się żelazka węglowe 
i na tzw. duszę, czyli rozgrzaną 
sztabkę metalu, którą wkłądano 
do wnętrza żelazka. Pod koniec 
XIX wieku pojawiły się także że-
lazka na inne paliwa niż węgiel. 
Można było kupić te nagrzewane 

etanolem, olejem wieloryba, ace-
tylenem, olejem napędowym lub 
naftą. W Polsce nie były one po-
pularne. Żelazka na paliwa płyn-
ne niosły ze sobą większe ryzyko 
pożaru.

W 1882 roku pojawiło się 
pierwsze żelazko elektryczne 
w Nowym Jorku. W tym samym 
czasie w Paryżu zaprezentowa-
no żelazko nagrzewane łukiem 
elektrycznym. Było ono bardzo 
niebezpieczne w obsłudze. Po 
pierwsze groziło porażenie prą-
dem, a po drugie żelazka te nie 
miały termostatu, który regulo-
wałby temperaturę. Wymyślono 
go dopiero w latach 20. XX wie-
ku. Pierwsze żelazko elektrycz-
ne, które przyjęło się na rynku, 
skonstruował pochodzący z Pol-
ski Amerykanin Max Skolnik 
z Chicago.

(pw)

XVII wiek

Od beczek po stofy
Wagi i miary były od wieków bardzo ściśle kontrolowane. W XVII wieku na 
ziemi dobrzyńskiej istniały oficjalne wagi i miary, które musiały mieć sto-
sowną pieczęć.

XVII-wieczny system miar 
i wag na ziemi dobrzyńskiej róż-
nił się diametralnie od obecne-
go. Miary i wagi stanowiono na 
mocy dokumentu „Taxa rerum 
vendibilium, czyli Rzecz o opła-
tach chodliwych”. Dokument 
spisano przykładowo w roku 
1661 w obecności czołowych 
przedstawicieli szlachty na 
czele z wicewojewodą zwanym 
podwojewodzim – Albertem 
Świerzawskim. Podstawową 
jednostką objętości był korzec. 
Było to ok. 50 litrów. Na każdym 
urządzeniu do pomiaru korców 
musiała widnieć pieczęć. Tylko 

takie urządzenie oficjalnie mo-
gło pokazać nam np. ile korców 
żyta sprzedano. Miary znajdo-
wały się w Dobrzyniu, Lipnie, 
Bobrownikach, Nieszawie, Skę-
pem, Rypinie i Górznie.

Piwo i miód mierzono becz-
kami. Beczka miodu dzieliła się 
na 62 garnce. Beczka piwa dzie-
liła się na półbeczki, wielkie 
półczwarcia, małe półczwarcia, 
garnce, stofy i półtofki. W sto-
fach mierzono także gorzałkę. 
1 stofa wynosiła 1/100 beczki, 
czyli ok 2,5 litra. Półstofek wy-
nosił więc 1,25 l. Od alkoholi 
należało płacić odpowiednie 

podatki. W przypadku miodu 
pitnego i piwa nie było proble-
mu, bo taksa była identyczna. 
W przypadku gorzałki każdy 
burmistrz na ziemi dobrzyń-
skiej w XVII wieku mógł pod-
nieść taksę.

W pomiarze ilości zbóż wy-
korzystywano także wagę. Nie 
było zwykłych odważników, 
tylko odpowiednie kamienie. 
Pięć kamień ważyć miało jeden 
cetnar. Kamienie przechowy-
wano w ratuszach i wydawano 
do pomiaru każdemu proszące-
mu.

(pw)

XX wiek

Wydał ich szampan
W 1933 roku Rypinem wstrząsnęła afera podatkowa.

Rypin był miastem co 
prawda powiatowym, ale na 
tyle małym, że każdy znał 
każdego. Gdy tylko komuś za-
czynało wieść się lepiej, było 
to od razu widoczne jak na 
dłoni. Właśnie ta kameralność 
doprowadziła twórców afery 
podatkowej do więzienia. 29 
lipca 1933 roku aresztowano 
sekwestatora, czyli urzędnika 
urzędu skarbowego z Rypina 
– Bolesława Czerwińskiego. 
Prokurator zarzucił mu sprze-

niewierzenie 1000 zł. Wówczas 
była to dość znaczna kwota.

Szybko okazało się, że był 
to dopiero wierzchołek góry 
lodowej. Wktórce do więzie-
nia trafił naczelnik urzędu 
Jan Tomczak. Miał pobierać za 
umorzenia lub ulgi w podat-
kach datki w wysokości 200-
300 zł. Urzędnicy nie działali 
sami. Pośrednikiem między 
nimi, a kupcami i rzemieśl-
nikami był kupiec Dawid 
Blumsztajn. On również zo-

stał aresztowany i osadzony 
w więzieniu w Sierpcu.

Na trop przekrętów poli-
cja wpadła w prosty sposób. 
Urzędnicy zaczęli żyć ponad 
stan. Mieli raczyć się dniami 
i nocami w lokalu Resursa. Pili 
tam szampana i inne szlachet-
ne trunki. Naczelnik urzędu 
został aresztowany podczas 
pobytu na letnisku w Urszu-
lewie.

(pw)

XX wiek

Polityczna cena
W 1930 roku odbyły się w Polsce wybory, które mia-
ły odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę pójdzie 
kraj – stronę burzliwej, ale wciąż demokracji, czy 
też lekkiej formy dyktatury. Wygrała opcja nr 2. 
Jednym z pierwszych, który miał odczuć na sobie 
piętno nowej władzy, był poseł działający także 
w okolicach Wąbrzeźna i Golubia – Nehring.

W 1930 roku do wyborów 
przystąpiły dwie główne siły. 
Pierwszą byli zwolennicy Józefa 
Piłsudskiego, czyli tzw. sanacja. 
Po drugiej stronie znajdowała się 
zjednoczona opozycja zblokowa-
na pod szyldem tzw. Centrolewu. 
Obie strony w czasie kampanii 
wyborczej nie szczędziły sobie 
złośliwości. Napięcie było odczu-
walne także na prowincji, w tym 
na wiecach w naszych okolicach. 
Wybory wygrała sanacja. Wcze-
śniej sanacja doprowadziła do 
aresztowania czołowych polity-
ków opozycji. Wybory były skan-
dalem i farsą. Po nich nastąpiły 
kolejne aresztowania i oskarże-
nia.

Jednym z najbardziej za-
ciekłych przeciwników sanacji 
był poseł z Chełmży Stanisław 
Nehring. Był działaczem socja-
listycznym. Był dobrze znany 
w okolicach Wąbrzeźna, ponie-
waż angażował się w ruch robot-
niczy oraz wspierał robotników 
rolnych. Poseł został areszto-
wany po wyborach 15 września 
1930 roku i skazany na 20 mie-
sięcy więzienia. Zarzucono mu 
„działalność wywrotową”. Akt 
oskarżenia miał 10 stron ma-
szynopisu. Jeden z zarzutów do-

tyczył Wąbrzeźna. Poseł podczas 
wiecu 19 czerwca 1930 roku miał 
dopuścić się „ciężkiego wybryku” 
jakim było wyrażenie się o mar-
szałku Piłsudskim w obelżywy 
sposób. Z dzisiejszego punktu 
widzenia przemowy Nehringa 
podczas wieców nie były złe. Mó-
wił m.in. „Dawniej mówiono, że 
Rządy ubiegłe składały się ze zło-
dziei. Minęło 4 lata a od władzy 
nie odsunęli się złodzieje i oszu-
ści, którzy są gorsi niż ci, któ-
rzy rządzili przed 1926 rokiem”. 
Gdyby tak obecnych polityków 
sądzić tak surowo za słowa praw-
dopodobnie co drugi siedziałby 
w więzieniu.

Podczas procesu posła proku-
rator wygłosił przemowę rodem 
z czasów PRL. Mówił m.in.: 

„Posłowie centrolewu roz-
jechali się po całym kraju, aby 
zohydzać Rząd i podburzać masy 
do otwartego wręcz buntu prze-
ciw Rzędowi w duchu antypań-
stwowym. Jest to jawna zdrada 
stanu“. 

Jak widać II Rzeczpospolita 
była państwem, gdzie wolność 
słowa była ograniczona. O ile nie 
krytykowało się rządu, można 
było żyć spokojnie.

(pw)
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Bratobójcze walki
ŚREDNIOWIECZE  Książe Konrad I Mazowiecki posiadał dziesięcioro dzieci. Dwójka z jego synów mia-
ła wpływ na dzieje ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. Kazimierz I Konradowic przekazał ostatecznie 
ziemie chełmińską Krzyżakom, a Bolesław I Mazowiecki osadził braci dobrzyńskich w Drohiczynie. 
Między braćmi dochodziło jednak do krwawych walk, których areną był m. in. Dobrzyń nad Wisłą

Po śmierci Konrada I Ma-
zowieckiego (1247) jego ziemie 
zostały podzielone między 
trzech synów. Bolesław I Ma-
zowiecki otrzymał ziemie 
dobrzyńską oraz prawą stro-
nę Mazowsza i ziemię san-
domierską. Kazimierz I Kon-
radowic (Kujawski) uzyskał 
Kujawy z Inowrocławiem. Sie-
mowit I Mazowiecki otrzymał 
zaś pozostałą część Mazow-
sza. Bolesław Konradowic był 
najstarszym synem księcia 
mazowieckiego i kujawskie-
go Konrada i jego żony Agafii. 
Imię otrzymał prawdopodob-
nie po swoim pradziadku ze 
strony ojca, Bolesławie Krzy-
woustym.

Książę od najmłodszych 
lat był wciągany w polityczne 
plany niezwykle ambitnego 
ojca i kiedy w 1227 roku zgi-
nął zamordowany pod Gąsawą 
książę krakowski Leszek Bia-
ły, Bolesław udał się wraz z oj-
cem do Małopolski, gdzie wziął 
udział w negocjacjach z wdo-
wą po zmarłym, Grzymisławą. 
Wobec fiaska rozmów Konrad 
nadał swojemu najstarszemu 
potomkowi gród Dobrzyń nad 
Wisłą. Stan ten utrzymał się do 
1229, kiedy to Konradowi uda-
ło się wymusić na Grzymisła-
wie część Sandomierszczyzny 
z Radomiem. Ziemie te nadał 
niezwłocznie Bolesławowi 
w zamian za zwrot Dobrzynia, 
którym wyposażył kolejnego 
potomka, Siemowita I.

Kilka lat później Bolesław 
współuczestniczył razem z oj-
cem i braćmi w osadzaniu na 
ziemi chełmińskiej zakonu 
krzyżackiego. W tym też cza-
sie, korzystając z zamieszania 

po śmierci Władysława Lasko-
nogiego, Bolesław wsparł Kon-
rada mazowieckiego w jego 
walce o Kraków. Szybka kontr-
akcja Henryka Brodatego i nie-
spodziewany najazd Prusów 
na Mazowsze spowodowały 
jednak nie tylko klęskę tych 
zamierzeń, ale również utratę 
zarządzanej przez Konradowi-
ca części Sandomierszczyzny. 

W związku z utratą przez 
Bolesława władztwa na terenie 
Małopolski, w 1233 otrzymał 
on od ojca dzielnicę ze stolicą 
w Sieradzu. Politykę zagra-
niczną i sprawy wojskowe po-
zostawił Konrad jednak w dal-
szym ciągu w swoich rękach, 
co uwidoczniło się chociażby 
we wsparciu przez Bolesława 
kolejnych prób zdobycia Kra-
kowa.

W 1234 roku Bolesław 
otrzymał od ojca w zamian 
za ustąpienie z Sieradza (skąd 
Konradowi było łatwiej obser-
wować sytuację w Małopolsce) 
część Mazowsza na północ 
od Wisły i Bugu (jednocze-
śnie drugi z braci Kazimierz 
otrzymał Kujawy). Miały być 
to dzielnice tymczasowe, gdyż 
po śmierci Konrada pozosta-
li przy życiu jego synowie, 
tj. Bolesław, Siemowit i Kazi-
mierz, mieli dokonać ponow-
nego sprawiedliwego podziału. 
Także w tym wypadku Konrad 
pozostawił swoim potomkom 
tylko politykę wewnętrzną, 
sprawy zagraniczne pozosta-
wiając sobie.

W latach następnych Bole-
sław zaangażował się na odcin-
ku polityki pruskiej i ruskiej, 
wspierając m.in. osadzenie 
braci dobrzyńskich w Drohi-

czynie i uczestnicząc w 1238 
w wojnie przeciw księciu ha-
lickiemu Danielowi i władcy 
litewskiemu Mendogowi.

W 1241 roku, w związku ze 
śmiercią w bitwie pod Legni-
cą księcia śląskiego i krakow-
skiego Henryka II Pobożnego, 
o Małopolskę po raz kolejny 
upomniał się Konrad Mazo-
wiecki. Także tym razem Bo-
lesław wsparł militarnie ojca. 
Panowanie Konrada w Kra-
kowie trwało jednak tylko 
niespełna dwa lata, gdyż już 
25 maja 1243 w wyniku klę-
ski w bitwie pod Suchodołem 
Konrad musiał się ponownie 
ewakuować do Sieradza.

Śmierć Konrada Mazowiec-
kiego 31 sierpnia 1247 otwo-
rzyła przed Bolesławem nowe 
horyzonty. W testamencie ojca 
otrzymał resztę Mazowsza 
prawobrzeżnego właściwego 
z Liwem. Ambitnych planów 
nie dane mu było jednak zre-
alizować, gdyż najpierw mu-
siał odeprzeć atak brata Kazi-
mierza, który niezadowolony 
z podziału dziedzictwa wygnał 
z Sieradza i Łęczycy młodsze-
go brata, Siemowita i odebrał 
Bolesławowi gród w Dobrzy-
niu. Bolesław wkrótce po tym 
zmarł niespodziewanie wio-
sną 1248 roku. W testamencie 
Bolesław I całość swojego dzie-
dzictwa pozostawił najmłod-
szemu z braci Siemowitowi, 
wydziedziczając całkowicie 
zachłannego Kazimierza.

Kazimierz I był drugim 
pod względem starszeństwa 
z synów Konrada Mazowiec-
kiego. Dość wcześnie wprowa-
dzony przez ojca w działalność 
polityczną. Własne księstwo 
– Kujawy (sensu stricto bez 
ziemi dobrzyńskiej i sieradz-
ko-łęczyckiej) otrzymał już 
w latach 1230-1231, czyli jesz-
cze za życia ojca. Stolicą księ-
stwa został Inowrocław. Naj-
prawdopodobniej w roku 1237 
sprowadził do Inowrocławia 
franciszkanów, którzy za-
łożyli tu trzeci na ziemiach 
polskich (po Wrocławiu i Kra-
kowie) konwent tego zakonu. 
W 1239 roku księstwo Kazi-
mierza zostało powiększone 
o wydzieloną z Wielkopolski 
kasztelanię lądzką otrzymaną 
z tytułu posagu swojej drugiej 
żony, Konstancji. W latach na-
stępnych aktywnie wspierał 
awanturniczą politykę ojca, 
co przyniosło mu zdobyty na 

książętach gdańskich Wyszo-
gród (obecnie część Bydgosz-
czy).

Po śmierci ojca, na mocy 
pozostawianego testamentu 
większość dzierżonego jeszcze 
obszaru – księstwo sieradzko-
łęczyckie oddał najmłodszemu 
synowi Siemowitowi I (Ma-
zowsze Czerskie przypadło 
najstarszemu Bolesławowi od 
1233 księciu płockiemu). Z za-
istniałego wówczas podziału 
nie był zadowolony Kazimierz 
i korzystając z zaskoczenia 
jeszcze w 1247 zaatakował bra-
ci (przebywających w Płocku 
na uroczystościach pogrzebo-
wych ojca), usuwając ostatecz-
nie Siemowita z jego dziedzic-
twa. Najmłodszy Konradowic 
znalazł się więc na łasce Bole-
sława.

Do kolejnej zmiany sytu-
acji geopolitycznej w tej części 
Polski doszło już w 1248 roku, 
kiedy bezpotomnie zmarł Bo-
lesław Mazowiecki, zostawia-
jąc całość swojego księstwa 
Siemowitowi. Również tym 
razem Kazimierz, korzysta-
jąc z zamieszania obecnego 
zawsze przy przejmowaniu 
władzy, wydarł mu ziemię do-
brzyńską.

Lata 50. upłynęły Kazi-
mierzowi na próbie realizacji 
projektu pokojowej chrystia-
nizacji bałtyjskich Jaćwingów, 
do której bazą wypadową mia-
ła być posiadana przez niego 
część ziemi lubawskiej. Polity-
ka księcia spotkała się z opo-
rem sprowadzonych w 1226 
roku przez ojca Krzyżaków. Do 
zatargu z Zakonem doszło jed-
nak przede wszystkim z powo-
du próby zmonopolizowania 
przez toruńskiego komtura, 
wspieranego przez mieszczan, 
handlu na Wiśle.

Tymczasem nad władz-
twem Kazimierza zaczęły 
zbierać się czarne chmury. 
W 1258 roku książę wielkopol-
ski Bolesław Pobożny, sprzy-
mierzony z księciem zachod-
niopomorskim Warcisławem 
zaatakował Kujawy, domagając 
się zwrotu bezprawnie prze-
kazanej jego zdaniem przez 
Henryka II Pobożnego Kazi-
mierzowi kasztelanii lądzkiej. 
Wyprawa zakończyła się tylko 
częściowym sukcesem, wobec 
czego w roku następnym ksią-
żę wielkopolski zorganizował 
szeroką koalicję książąt ma-
jącą na celu wymuszenie na 
Kazimierzu ustępstw. W skład 
utworzonego antykujawskiego 
przemierza weszli dodatkowo 
książę krakowski Bolesław V 
Wstydliwy, książę mazowiec-
ki Siemowit oraz książę Ro-
man, syn Daniela halickiego. 
Wspólna wyprawa koalicjan-
tów zakończyła się pełnym 
zwycięstwem, wobec czego 29 
listopada 1259 Kazimierz zo-
stał zmuszony prosić o pokój, 
obiecując oddanie Bolesławo-
wi Pobożnemu spornej kasz-
telanii.

Kazimierz I Kujawski 
zmarł 14 grudnia 1267 w Ino-
wrocławiu i pochowany zo-
stał w katedrze włocławskiej 
zniszczonej przez rycerzy 
krzyżackich w 1329 roku. Był 
trzykrotnie żonaty. Drugą 
żoną księcia była córka księcia 
śląskiego Henryka II Pobożne-
go, Konstancja, z którą miał 
dwóch synów – Leszka Czar-
nego i Siemomysła. Z trzecią 
żoną – Eufrozyną miał trzech 
synów: przyszłego Króla Pol-
ski – Władysława Łokietka, 
Kazimierza II i Siemowita.

Opr. (Szyw)

Wyobrażenie Kazimierza I Kujawskiego z XIII wieku

Pieczęć Bolesław I Mazowieckiego
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Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 56 
683 50 58

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

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

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
3005

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, tel. 54 
288 46 76

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

Kupię/Sprzedam
Sprzedam komplet opon letnich Kumho 
Ecsta HS51, rok produkcji 2013. Roz-
miar 205/50 R15. Bardzo mało używane. 
Cena - 400 zł/kpl., tel: 609884160

Serwisy
Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

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

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

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

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 
361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

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

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

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

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 601 
927 221

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel. 692 
144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Nowy serwis tachografów, legalizacja, naprawa, 
pobieranie danych analogowe i cyfrowe, Brodni-
ca, ul. Podgórna 45, tel. 535 303 234

Skup aut/demontaż
K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel. 601 
917 253

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3005

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe 
instalacje gazowe-montaż, serwis, Wola 27, 
tel. 500 102 555

Nieruchomości
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

Sprzedam działkę budowlaną okolice Wąbrzeź-
na, tel. 721 227 287 

Sprzedam mieszkanie w Ugoszczu 
gm.Brzuze, 75 m2, 4 pokoje z kuchnią, 
z murowanym garazem i dzialką wa-
rzywną Bardzo  atrakcyjna  cena, tel. 
606 173 807

Wynajmę lokal na działalność o powierzchni 
100m2.  Ul.Mickiewicza 16 Wąbrzeźno, tel. 
695657773

Sprzedam 3,93 ha ziemi w miejscowo-
ści Ośmiałowo, gm. Lipno, pow. lip-
nowski, woj. kujawsko-pomorskie, nr. 
działek 29 i 31, 3 km od Lipna, teren 
płaski bez utrudnień w uprawianiu, tel. 
501 688 439

Praca
Pracownik produkcyjny-Atrakcyjne warunki 
zatrudnienia. Alpha Dam Sp. z  o.o., 87-207 
Dębowa Łąka 45, e-mail: info@alphadam.com,  
tel.56 646 2007

Rolnictwo
Maszyny

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pry-
zmowe, ruszta betonowe dla trzody i bydła, 
Dulsk, tel. 501 291 755

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

El-Dan firma ogólnobudowlana, stany surowe, 
elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie wnętrz, 
tel. 792 080 506

FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
Lipno, ul. Jastrzębska 17A, tel. 605 085 007

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. Rad-
Met Radosław Będlin, Moszczone 40, tel. 513 178 
323, 727 688 027

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, parape-
ty, Lipno, ul. 3-go Maja 16, tel. 54 288 35 82

Marex technika grzewcza i sanitarna, Lipno, ul. 
Skępska 36, tel. 604 612 749

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i granitową. 
Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, podjazdy, 
tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel. 790 547 
678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 607 
479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, balustra-
dy, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel. 512 442 
245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

P.P.H.U. Michał Ostrowicki-usługi koparkami, 
transport materiałów sypkich, Jasień 53a, tel. 505 
840 026, 502 212 981

Panorama-sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, pa-
rapetów, moskitier, Rypin, ul. Kościuszki 54, tel. 
509 728 154, 729 353 930

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 
Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-
kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-
szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Usługi stolarskie-meble, schody i inne, Golub-
Dobrzyń, ul. Mostowa 1, tel. 604 548 693

Malowanie, gładzie, kominki, regipsy, ledy, itp., 
tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 
tel. 532 524 082, 532 524 099

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolni-
cze, tir, przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 
053 816

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż czę-
ści do ciągników i maszyn rolniczych, Wielgie, 
ul. Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 54 288 77 
25

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, 
kabiny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, 
Wielgie, tel. 606 193 135

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, 
C-330, C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wą-
brzeźno, ul. Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 
689 10 70, 56 689 10 75

Zwierzęta
Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Transport koni oraz bydła, wystawiam 
Faktury Vat, tel. 609 092 360

Knury maciory kupię, odbior z gospodarstwa, 
waga, gotówka,przelew tel. 725 804 742

Oddam suczkę owczarka niemieckiego, czarną, 
tel. 889 191 952

Inne
Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel. 56 
498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie tel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Sprzedam pszenicę jarą, odmiana tybalt, raz 
siana z centrali nasiennej, Radomin, tel. 721 
343 477 

Sprzedam siano w belach i prasę zwijającą Sip-
mę, tel. 695 262 073 

Sprzedam agregat uprawowy na cienkiej sprę-
żynie 2,20m, stan bardzo dobry, tel. 664 896 
441 

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek 
Wiśniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 
603 858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

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

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, gruz-
Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280

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

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

Doradztwo/inwestycje

Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-
ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 
doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 
115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-
brzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 608 
514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 
Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 083 
486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-
lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 
890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-
chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja

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

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 
A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 
6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Finanse/bankowość

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

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

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty kon-
solidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, 
Lipno, tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania 
kursu walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 
30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, 
najlepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 
30 11

Udzielę pożyczki bez BIK na raty od 
1500 zł do 20 000 zł. Szybko i dys-
kretnie. Również na dowód. Dojazd do 
klienta.Tel. 572 148 143
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FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Zdrowie
Poradnie

Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel. 502 
684 122

Rehabilitacja

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Ma-
ciejewska poleca:  terapię manualną 
metodą Dorna, metodę masażu Mytnik-
Concept, masaż metodą Breussa. Cel 
terapii: profilaktyka, likwidowanie bó-
lów z dysfunkcji kręgosłupa, usuwanie 
napięcia i bólu mięśni. Zapraszam: ul. 
Wojska Polskiego 3C, 87-400 Golub-
Dobrzyń (poprzedni budynek NZOZ Nasz 
Medyk), pon - pt. 8,00-19,00 sob.8,00
-14,00  rejestracja: tel. 882 787 070 
tech. masażysta Ludmiła Maciejewska, 
zobacz więcej : www.polskiemasaze.pl

Różne
Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, chło-
dziarki, silniki, skrzynie samochodowe, silniki 
elektryczne 10 zł/kw i inne, tel. 669 317 943

Krajżega+silnik 5,5Kw, wóz konny, beczka 1000 
L, beczka do paliwa 200 L, waga dziesiętna do 
300 kg, centralka do ciągnika, tel. 54 289 73 47 

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, suche 
i stemple budowlane, możliwy dowóz, tel. 605 
338 356

Sprzedam przyczepę drewnianą 3,5T stan dobry, 
śrutownik, kamienie duże, silnik 7,5KW, zasyp-
nik 300kg, tel. 783 036338

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

Inter-Pal ekogroszek, pellet, brykiet, tel. 531 132 
203

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360

Sport/rekreacja
Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

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

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel. 660 522 
872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery 
,części,  akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Mostowa 8, tel. 662 126 961

Stacje kontroli pojazdów
Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

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

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Gawrońscy, 
Rypin, ul. Mleczarska 21, tel. 54 444 71 15

Stacje paliw
Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel. 56 684 18 
62

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

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

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

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

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

Gabinety weterynaryjne
Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel. 667 
652 205

Komputery/IT
Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 99

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

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

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda
Ada-Plus markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

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

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

Myjnie
Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, ul. 
Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel. 502 
683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. 728 989 
861

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Sklady opału
F.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel. 606 
148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

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

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829
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Motocykliści 
szanują lokalny patriotyzm

rekreacja  Już wkrótce odbędzie się II Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Wyda-
rzeniu patronuje Stowarzyszenie Międzynarodowy Rajd Katyński, natomiast patronat honorowy nad im-
prezą objął burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski. Organizatorami rajdu są Andrzej Michewicz i Lech 
Nowak, zaś kapelanem ks. Paweł Dąbrowski

– Ubiegłoroczny rajd spo-
tkał się z dużym zaintereso-
waniem motocyklistów. Na 38 
maszynach pojechało wówczas 
ponad czterdzieści osób. Dlatego 
miłośników przygody na dwóch 
kołach zapraszamy w dniach od 
31 maja do 2 czerwca do udziału 
w II Rajdzie Motocyklowym Śla-
dami Ojca Bernarda z Wąbrzeź-
na – zachęca Andrzej Miche-
wicz. – Uczestnicy będą mogli 
m.in. poznać dorobek życia be-
nedyktyna o. Bernarda, którego 
proces beatyfikacyjny wznowio-
no po wielu latach w 2009 roku 
– mówi Andrzej Michewicz.

Spotkanie uczestników 
i start rajdu nieprzypadkowo 
nastąpią w Wąbrzeźnie, ponie-
waż właśnie w naszym mieście 

w 1575 roku urodził się sługa 
boży o. Bernard. – Odwiedzi-
my także Grodzisk Wielkopolski, 
gdzie spotkamy się z władzami 
samorządowymi oraz miesz-
kańcami miasta. Spotkanie 
odbędzie się w miejscu szcze-
gólnym dla grodziszczan, tj. na 
rynku przy studni o. Bernarda. 
Docelowym miejscem rajdu 
jest opactwo benedyktynów 
w Lubiniu, w którym o. Bernard 
odbywał nowicjat, został ojcem 
duchownym opactwa, a także 
zmarł w opinii świętości w roku 
1603. Tam również został po-
chowany. Weźmiemy udział 
w uroczystościach 416. rocznicy 
śmierci kandydata na ołtarze – 
opisuje Andrzej Michewicz.

Rajd motocyklowy ma rów-

nież charakter wydarzenia pa-
triotycznego. – W 101. roku 
Niepodległości Polski, goszcząc 
m.in. na terenie Wielkopolski, 
oddamy hołd uczestnikom zwy-
cięskiego Powstania Wielkopol-
skiego, składając kwiaty pod 
pomnikiem w Grodzisku Wielko-
polskim, upamiętniającym setną 
rocznicę zrywu niepodległościo-
wego. W czasie podróży do Lubi-
nia zatrzymamy się w Mogilnie, 
gdzie na zaproszenie o. Krzysz-
tofa Lewandowskiego zwiedzi-
my Klasztor Braci Mniejszych 
Kapucynów ze słynnymi Kryp-
tami Romańskimi – dopowiada 
organizator.

Jak zaznacza Andrzej Miche-
wicz, w związku z konieczno-
ścią zarezerwowania dokładnej 
liczby noclegów (liczba miejsc 
ograniczona), zamówienia 
wspólnych posiłków, koszulek 
i znaczków itp. organizatorzy 
proszą o wcześniejsze zgłasza-
nie udziału w rajdzie. – Osta-
teczny termin przyjmowania 
zgłoszeń mija 15 kwietnia. Nale-
ży je przesłać na adres mailowy: 
a.michewicz@wp.pl. Zgłoszenie 
powinno zawierać: nazwę rajdu, 
imię i nazwisko, numer telefonu 
kontaktowego, rozmiar koszulki 
oraz dopisek: „Zobowiązuję się 
do wniesienia organizatorom 
opłaty w gotówce w dniu rozpo-
częcia rajdu na pokrycie kosztów 
uczestnictwa”. Koszt uczestnic-
twa to 200 zł dla korzystających 
z dwóch noclegów lub 150 zł dla 
korzystających z jednego noc-

legu. Opłata obejmuje również 
wydatki na wyżywienie,  koszty 
organizacyjne oraz kwiaty i zni-
cze. Informacji o rajdzie udzie-
la Andrzej Michewicz – tel. 602 
704 793.

Jak zaznacza Andrzej Miche-
wicz, II Rajd Motocyklowy Śla-
dami Ojca Bernarda z Wąbrzeź-
na nie jest usługą turystyczną 

w rozumieniu ustawowym. Każ-
dy uczestnik spotkania jedzie 
na własną odpowiedzialność 
i odpowiada za siebie zgodnie 
z obowiązującymi odpowied-
nimi przepisami prawa, w tym 
prawa o ruchu drogowym.

(krzan)
Fot. (archiwum, krzan)

Szczegółowy program rajdu 
TraSa: wąbrzeźno-grodziSk wielkopolSki-

lubiń-wąbrzeźno.
31.05.2019 (piątek)
• godz. 15.00-16.30 Wronie k/Wąbrzeźna – internat Zespołu Szkół we Wroniu, 
przyjazd i zakwaterowanie.
• godz. 17.00 obiadokolacja dla nocujących w internacie.
• godz. 18.30 msza św. w kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Wąbrzeźnie.
• godz. 20.00 Wronie internat, spotkanie organizacyjne wszystkich uczestników 
rajdu.

01.06.2019 (sobota)
• godz. 6.30 śniadanie dla nocujących w internacie.
• godz. 7.15. start z Wronia do Mogilna (ok. 130 km, tankowanie po drodze do 
Grodziska  w Gnieźnie).
• godz. 9.00 przyjazd do Mogilna (zwiedzanie klasztoru)
• godz. 10.00-12.30 przejazd do Grodziska Wielkopolskiego(ok. 145 km), spo-
tkanie przy pomniku i studni Ojca Bernarda z władzami oraz mieszkańcami 
miasta, złożenie kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich 
• godz.14.00-15.00 przejazd do Cichowa. (ok. 60 km)
• godz. 15.00-17.00 obiad i zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym.
• godz. 17.00- 17.30 niespodzianka.
• godz. 17.45 klasztor Benedyktynów w Lubiniu uroczystości rocznicy śmierci 
Sługi Bożego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. 
• godz. 20.00 kolacja.

03.06.2018 (niedziela)
• godz.8.00 śniadanie
• godz. 11.30 udział w uroczystościach rocznicowych klasztor w Lubiniu
• godz. 13.00 rozwiązanie rajdu. 

Brydż sportowy

Ponownie wrócili z tarczą
9 marca wąbrzeska drużyna brydżowa rozegrała czwarty zjazd ligi okręgowej 
w Krobi. Mimo okrojonego składu umocnili swoją pozycję na drugim miejscu 
tabeli grupy toruńskiej.

– Tym razem musieliśmy 
zagrać w okrojonym o jedną 
parę składzie: Anna Borowska, 
Józef Molczyński, Jerzy Utnicki 
i Marek Niemir (kapitan zespo-
łu). Wszystkie drużyny  uczest-
niczące w zjeździe rozegrały 
po trzy mecze – mówi Marek 
Niemir. – Zjazd rozpoczął się 
o godzinie dziewiątej rano, zaś 
ostatnie rozdania graliśmy ok. 
godz. 18 po południu. Obydwie 

nasze pary rozegrały po 60 roz-
dań.

Pierwszy mecz wąbrzeź-
nianie rozegrali z drużyną go-
spodarzy zjazdu tj. z KS Krobia, 
wygrywając wysoko 16,59 : 3,41 
VP (punkty meczowe). – Dru-
gi mecz wygraliśmy po ciężkim 
starciu z drużyną INVIT Toruń 
13,14 : 6,86 (VP). Z kolei w trze-
cim walczyliśmy ostro i zakoń-
czyliśmy rozgrywkę wygraną 

w stosunku 15,05 : 4,95 Tym 
razem naszym przeciwnikiem 
była drużyna DEXPOL z Jeżewa. 
W lidze brydżowej nie liczą się 
jednak zwycięstwa, a suma zdo-
bytych punktów VP. Wąbrzeski 
Klub Brydżowy zdobył  ich po 11 
meczach 149,24 i umocnił się, po 
czwartym zjeździe, na drugim 
miejscu w tabeli grupy toruń-
skiej. Ostatnie trzy mecze rundy 
zasadniczej odbędą się 23 marca 

– opisuje Marek Niemir.
Po sukcesie w ubiegłym se-

zonie, kiedy WKB zajął czwarte 
miejsce na dziewiętnaście ze-
społów, drużyna z Wąbrzeźna 
ma olbrzymie szanse na zaję-
cie czołowego miejsca w lidze 
okręgowej. – Dla przypomnie-
nia powiem, że liga okręgowa 
w sezonie 2018/2019 podzielona 
jest na dwie grupy, tj. bydgoską 
(8 zespołów) i toruńską (8 dru-
żyn) – mówi Niemir. – W gru-
pach gra się systemem każdy 
z każdym (mecz i rewanż). Do 
finałów ligi (play-off ), dających 
zwycięskiej drużynie prawo gry 
w III lidze, wchodzą cztery naj-
lepsze drużyny w każdej z grup 
– tłumaczy kapitan wąbrzeskiej 
drużyny. – Przy okazji ostatnie-
go dobrego wyniku pragnąłbym 

przypomnieć to, o czym mó-
wiłem już wielokrotnie. Jeżeli 
nawet drużyna WKB zdobędzie 
prawo do gry w III lidze, to za-
pewne w niej nie wystartuje – 
mówi Marek Niemir.

– Również start w przy-
szłym sezonie w lidze okręgowej 
stoi pod dużym znakiem zapy-
tania z uwagi na brak wsparcia 
finansowego, zarówno ze strony 
wąbrzeskich przedsiębiorców 
jak i władz miasta. Projekt do-
finansowania klubu umożliwia-
jący jej start w lidze nie znalazł 
niestety uznania w oczach ko-
misji przyznającej wsparcie – 
zauważa Niemir.

Jednak jak zaznacza kapitan, 
póki co drużyna walczy o jak 
najlepszy wynik.

(krzan)


