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Trujący problem 
GOLUB-DOBRZYŃ  Od kilkunastu dni w Golubiu-Dobrzyniu 
działają dwa czujniki pomiaru jakości powietrza. Okazuje się, 
że to, którym oddychamy jest wręcz fatalne. W czwartek 8 lu-
tego o 10.27 normy zostały przekroczone blisko sześciokrotnie 

SK£AD
WÊGLA

PROMOCJA

na ca³y asortyment

ul. Szosa Rypiñska
naprzeciw szpitala

ATRAKCYJNE CENY
SPRZEDA¯ RATALNA

tel. 881 005 188

OFERUJÊ

WYSOKIEJ JAKOŒCI 
DOSKONA£Y  ZAMIENNIK 

EKO-GROSZKU
(pakowany w 15kg worki)

TEL.  606-148-049

PELLET  DRZEWNY

DOWÓZ GRATIS

R
 E K L A M

 A

R E K L A M A O G Ł O S Z E N I E O G Ł O S Z E N I E

KOWALEWO POMORSKIE  Ostatnia studniówka 

W piątek 9 lutego maturzyści z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim 
zakończyli tegoroczny sezon studniówek w naszym powiecie.
– Stoją przed nami już nie chłopcy, ale przystojni mężczyźni, już nie dziew-
częta, ale piękne młode kobiety. Lata spędzone w szkole zmieniły ich nie 
tylko zewnętrznie, ale też ukształtowały charaktery – mówiła w imieniu 
rodziców Dorota Jankowska.
Uczniowie do białego rana bawili się w rytm muzyki duetu Signum. Więcej 
na stronie 6.

Tekst i fot. (krzan)

GOLUB-DOBRZYŃ  Walentynki u seniorów 

Golubsko-dobrzyński oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 
zorganizował imprezę walentynkowo-ostatkową. Seniorzy bawili się w so-
botę 10 lutego w hali OSiR-u. Więcej na stronie 30. 

Tekst i fot. Daria Szpejenkowska 

Jakość powietrza można kon-
trolować na stronie map.airly.eu. 
Znajdziemy tam m.in. wskaźnik go-
dzinowej jakości powietrza – CAQI. 
Jego wartość informuje o tym, jak 
czyste lub zanieczyszczone jest po-
wietrze, a także jak oddychanie nim 
wpływa na zdrowie. Skala składa się 
z wartości od 0 do 100. Im wyższa 
wartość wskaźnika, tym większe 
ryzyko zaistnienia negatywnych 
symptomów zdrowotnych i złego 
samopoczucia. Przykładowo, we 
wtorkowy wieczór wskaźnik poda-
wał wartość – 90, która oznacza 
złą jakość powietrza. 

– Dużo osób łapie się za głowę, 
bo nikt nie spodziewał się takich fa-

talnych wyników – przyznaje rad-
ny miejski Krzysztof Skrzyniecki, 
który zgłosił nasze miasto do kon-
kursu Avivy. – Zamontowanie tych 
czujników, według mnie, przynio-
sło pozytywny skutek, czyli uświa-
domiło mieszkańcom, jaką mamy 
jakość powietrza. Może dzięki tym 
danym, które każdy z nas może te-
raz zobaczyć, osoby palące w pie-
cach niedozwolonymi materiałami 
zastanowią się, jak szkodzą i trują 
swoje dzieci, siebie, nas wszystkich. 
Może przyjdzie jakaś refleksja.

Przypomnijmy, smog to nie-
naturalne zjawisko atmosferyczne 
polegające na współwystępowaniu 
zanieczyszczenia powietrza wsku-

tek działalności człowieka (czyli 
m.in. niewłaściwego ogrzewania 
domów) oraz niekorzystnych zja-
wisk naturalnych: znacznego za-
mglenia i bezwietrznej pogody (tu 
znaczenie ma położenie naszego 
miasta). Wchodzące w skład smogu 
związki chemiczne, pyły i znaczna 
wilgotność stanowią zagrożenie dla 
zdrowia człowieka, mogą być nawet 
przyczyną jego śmierci.

– Jako członek komisji infra-
struktury na najbliższym posie-
dzeniu kolejny raz poruszę temat 
budżetu obywatelskiego – dodaje 
Skrzyniecki. – Na ten cel przezna-
czone jest 30 tys. zł. Warto byłoby 
te środki przekazać na dofinanso-
wanie wymiany pieców, oczywiście 
w połączeniu z jakimkolwiek pro-
gramem proekologicznym. Należa-
łoby rozeznać rynek programowy 
w tej sferze, wybrać najlepszą opcję 
i działać. Pierwszy taki projekt po-
winien być skierowany właśnie do 
mieszkańców Golubia, a precyzyj-
niej mówiąc – starówki. Należało-
by zmapować problem, aby jeszcze 
skuteczniej starać się go rozwiązać. 
Osobiście jestem przekonany, że 
głównym problem są właśnie sta-
re, nieefektywne piece, a biorąc 
pod uwagę, że starówkę golubską 
zamieszkują w dużej części osoby 
starsze i mniej majętne, to właśnie 
im przede wszystkim należałoby 
pomóc tą ewentualną dotacją.

Dokończenie na str. 3
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Pomóż Mateuszowi
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Dzięki rozliczeniom w urzędzie 
skarbowym możemy pomóc Mateuszowi Elzanowskiemu. Wy-
starczy przeznaczyć na jego leczenie nasz jeden procent podat-
ku dochodowego
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Mateusz Elzanowski z Olszów-
ki ma 26 lat. Od urodzenia choruje 
na mózgowe porażenie dziecięce. 
Przeszedł szereg kosztownych ope-
racji, dzięki którym może w miarę 
normalnie się poruszać, jednak 
w dalszym ciągu sprawia mu to 
ogromną trudność. 

– W domu poruszam się przy 
pomocy kul i osoby drugiej – mówi 
Mateusz Elzanowski. – Do poko-
nania większych dystansów uży-
wam wózka inwalidzkiego. Dzięki 
poświęceniu moich rodziców, któ-
rzy pomogli mi w poruszaniu się 
po uczelni oraz dowozili mnie na 
uczelnie, mogłem ukończyć studia 
II stopnia na kierunku finanse i ra-
chunkowość, wraz ze studiami po-
dyplomowymi na kierunku podatki 
i doradztwo podatkowe w Wyższej 
Szkole Bankowej w Toruniu. Obec-
nie poszukuję pracy, jednak bez 
doświadczenia i z moją niepełno-

sprawnością znalezienie jakiego-
kolwiek zajęcia jest bardzo trudne.

Mateusz posiada subkonto 
w fundacji, za pomocą którego 
zbiera środki, które wykorzysta 
głownie na niezbędną rehabilitację 
i zakup sprzętu. Umożliwi mu on 

w większym stopniu samodzielne 
poruszanie się. 

– Pomoże to również moim 
rodzicom, którzy nieustannie, od 
urodzenia, pomagają mi w życiu co-
dziennym. Zebrane środki przezna-
czę także na kosztowne turnusy re-
habilitacyjne, które są nieodłączną 
częścią mojej rehabilitacji – mówi 
Mateusz. – Z całego serca dziękuję 
osobom, które rok temu przyczy-
niły się do poprawy mojego stanu 
zdrowia oraz kondycji fizycznej 
przekazując mi swój 1 proc. podat-
ku i wysyłając sms. Mam nadzieję, 
że również w tym roku mogę liczyć 
na pomoc z Państwa strony.

Osoby, które chcą pomóc Ma-
teuszowi Elzanowskiemu, w tym 
roku również mogą przekazać 1 
proc. podatku, wypełniając swoje 
zeznanie roczne (proszę pamiętać 
o podaniu w zeznaniu w polu cel 
szczegółowy 1 proc.: Elzanowski 
3435. Jest to konieczne, aby środki 
dotarły na subkonto Mateusza) lub 
wysyłając odpowiedni sms. Koszt 
to 6,15 zł brutto. Usługa dostęp-
na w sieciach: Plus, T-mobile, Play, 
Heyah, Orange. 

(nał)
fot. nadesłane

Będzie nowe osiedle
W Elgiszewie powstanie nowe osiedle, na którym 
zamieszka tysiąc osób. Pod koniec miesiąca ruszają 
pierwsze konsultacje w tej sprawie. 

Gmina Ciechocin

Prywatny deweloper ku-
pił od gminy Ciechocin 26 
hektarów na terenie Elgisze-
wa. Planuje  wybudować oko-
ło 250 domów, w których za-
mieszka ponad tysiąc osób. 
– Oprócz nowych budynków 
mieszkalnych, w planach jest 
rozwój infrastruktury technicz-
nej, w tym dróg. Ma powstać 
również przedszkole, sklep 
i przestrzeń rekreacyjna – mówi 
wójt gminy Ciechocin Jerzy Cie-
szyński.

Wkrótce w Elgiszewie roz-
poczną się konsultacje społecz-
ne w tej sprawie.

– Gmina Ciechocin zakwa-
lifikowana została do projektu 
„Dobre konsultacje, dobry plan”, 
realizowanego przez Kujawsko-
Pomorską Federację Organiza-
cji Pozarządowych i Fundację 
Stabilo – mówi koordynator 
projektu Kamil Kochner, młod-
szy referent ds. inwestycji 
i planowania przestrzennego 
w Urzędzie Gminy Ciechocin. 
– Dofinansowanie przyznane 
w ramach projektu powierzo-
ne jest na realizację procesu 
konsultacji dokumentów plani-
stycznych. Zamierzamy poddać 
konsultacjom plan miejscowy 
właśnie w miejscowości Elgisze-
wo. W ramach projektu chcemy 
wypracować metody konsulta-
cji, które zaangażują mieszkań-
ców w prace planistyczne już na 
etapie tworzenia koncepcji pla-
nu. Te konsultacje są potrzebne, 
żeby opracować koncepcję urba-
nistyczną dla mającego powstać 
osiedla, zgodnie z oczekiwania-
mi mieszkańców Elgiszewa – 
dodaje Kochner.

Pierwsze spotkanie z miesz-
kańcami 28 lutego o 11.00 
w świetlicy w Elgiszewie.

Tekst i fot. (nał)
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Ruszyli z pomocą
GMINA CIECHOCIN  Dużą empatią wykazał się wójt gminy 
Ciechocin Jerzy Cieszyński oraz mieszkańcy gminy, a nawet Go-
lubia-Dobrzynia. Wszyscy solidarnie organizowali pomoc dla 
pogorzelców z Nowej Wsi. – Bardzo, bardzo dziękuję za okazane 
wsparcie dla mojej rodziny – mówi Wojciech Szatzschneider

Przypomnijmy, do trage-
dii doszło 7 stycznia po godzinie 
16.00. Pożar zauważył gospodarz 
domu i natychmiast zaalarmo-
wał żonę oraz 9-letniego synka. 
Wszyscy, tak jak stali, wybiegli 
na zewnątrz i wezwali straż po-
żarną. Strażacy po przybyciu na 
miejsce zastali objęty pożarem 
cały dom. Nic nie udało się ura-
tować, pomimo heroicznej walki 
41 strażaków. Wstępnie ustalono, 
że przyczyną pożaru była wada 
urządzeń grzewczych, zajęło się 
tuż przy kominku. Już wtedy po-
gorzelcami zajęli się mieszkańcy 
wsi, którzy zaoferowali nocleg 
i przynieśli ciepłą odzież. Potem 
pomoc ruszyła lawinowo.

– W obliczu takiej tragedii 
trzeba wykazać się empatią i po-
móc – mówi wójt gminy Ciecho-
cin Jerzy Cieszyński. – Dlatego też 
włączyłem się, nie tylko jako wójt 
gminy, ale jako człowiek wrażliwy 
na tragedię ludzką.

I to właśnie pod koordynacją 

wójta przeprowadzono całą ak-
cję.

– Utworzyliśmy listę potrzeb, 
a potrzebne było praktycznie 
wszystko – mówi Monika Doro-
sińska z urzędu gminy w Ciechoci-
nie. – I to nie tylko odzież, środki 
do normalnego funkcjonowania 
rodziny, ale także pomoc przy za-
łatwianiu formalności z rozbiórką 
spalonego domu, załatwianiu po-
zwoleń czy odzyskiwaniu doku-
mentów.

Przy rozbiórce spalonego 
domu i porządkowaniu pogorze-
liska brali udział strażacy z: Cie-
chocina (Piotr i Paweł Malinowscy, 
Józef Łęgowski), Małszyc (Sławo-
mir Mejger, Wiesław Gutmański, 
Damian Błaszkiewicz) i Nowej Wsi 
(Wojciech Ryłowicz, Kazimierz 
Kowalski, Wojciech Jaranowski 
i Józef Więzowski). Koparkę uży-
czył Ireneusz Dąbrowski, a w pra-
cach pomagał jego syn Paweł. 

Rodzina otrzymała też, do 
czasu odbudowy swojego domu, 

mieszkanie socjalne w Milisze-
wach. Są to dwa pokoje z kuchnią. 
Gmina odświeżyła lokal i wyre-
montowała łazienkę. Z pomocą 
darczyńców mieszkanie zostało 
częściowo wyposażone. Do ro-
dziny trafiły meble, sprzęty ku-
chenne, środki czystości i drobne 
wyposażenie mieszkania. Kołdry, 
poduszki, jaśki i pościel przeka-
zała firma GOTEX z Ciechocina. 
W całą akcję aktywnie włączyli się 
prywatni, anonimowi darczyńcy 
oraz Lidia Jankowska i Grażyna 
Rogowska. Pomoc popłynęła też 
z Golubia-Dobrzynia. Sylwia Ko-
tlatrek i Joanna Metel zorganizo-
wały zbiórkę rzeczy dla pogorzel-
ców.

– Bardzo, bardzo dziękuję 
za okazane wsparcie i pomoc dla 
mojej rodziny – mówi Wojciech 
Szatzschneider, który podzięko-
wania złożył na ręce wójta Jerzego 
Cieszyńskiego. – Jestem ogromnie 
zaskoczony i wzruszony. Oczywi-
ście pozostaję w Nowej Wsi, w tej 
gminie jest mój dom i tu go od-
buduję. Tylko teraz będzie mu-
rowany, dla bezpieczeństwa. Już 
uzyskałem odszkodowanie. Jak 
już stanę na nogi po tej tragedii, 
pomogę rodzinie Piotrowskich 
z Elgiszewa. Wiem, że oni też po-
trzebują nowego domu. Przeka-
żę te rzeczy, które otrzymałem 
w nadmiarze, a także wspomogę 
finansowo.

Jak widać, dobro powraca. 
Zatem warto pomagać.

Tekst i fot. 
(nał)

Wojciech Szatzschneider przyjechał do urzędu gminy, 
by osobiście podziękować wójtowi Jerzemu Cieszyńskiemu za pomoc

Region 

Próbny alarm przez dzika
W gminie Obrowo, graniczącej z naszym powiatem, postawiono służby w stan 
gotowości po odnalezieniu w lesie martwego dzika. Istniała obawa, że zwierzę 
padło na skutek groźnej dla świń choroby – Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). 
Po badaniu okazało się, że to na szczęście fałszywy alarm, ale i cenna lekcja. 

 Niespełna rok temu w naszym 
powiecie odnotowano przypadek 
ptasiej grypy. Wówczas największe 
obawy mogli mieć hodowcy dro-
biu. Tym razem z niepokojem na 
rozprzestrzenianie się ASF w Pol-
sce mogą patrzeć hodowcy trzody 
chlewnej. Choroba roznosi się przez 
dziki. Początkowo występowała na 
terenach pogranicza polsko-biało-
ruskiego i polsku-ukraińskiego, ale 
w ostatnich tygodniach rozprze-
strzeniła się także na zachód m.in. 

w okolice Warszawy. Ostatnio padłe 
zwierzę zauważono w lasach Nad-
leśnictwa Dobrzejewice, w gminie 
Obrowo. Próbki pobrane z dzika 
wysłano na badania, ale na szczę-
ście okazało się, że był to fałszywy 
alarm. Ostatnie ogniska choroby 
stwierdzono w okolicach Warszawy 
i Braniewa na północy kraju. 

Gdyby okazało się, że padły 
dzik był chory na ASF, oznaczałoby 
to kłopoty dla rolników. Jeśli choro-
ba dotrze do gospodarstwa, ozna-

cza to likwidację stada. Jeszcze gor-
sze mogą być reperkusje związane 
ze sprzedażą i eksportem mięsa. 
Tymczasem rolnicy zajmujący się 
hodowlą świń już dziś mają kłopot 
z uzyskaniem godnej ceny. 

– W związku z ASF wojewoda 
kujawsko-pomorski wydał szereg 
zaleceń, które mają powstrzymać 
rozprzestrzenianie się choroby – 
mówi Krzysztof Skrzyniecki z Po-
wiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Golubiu-Dobrzy-

niu. – Pierwsza rekomendacja 
to przestrzeganie przez rolników 
zasad bioasekuracji. Służby mają 
także zwrócić baczniejszą uwagę 
na transport zwierząt oraz mięsa 
i pasz. Dodatkowo w każdym po-
wiecie i gminie rekomenduje się 
powołanie koordynatora ds. ASF.

Rolnikom zaleca się niekupo-
wanie świń z niewiadomych źródeł, 

utrzymywanie zwierząt bez kon-
taktu z dzikami, stosowanie zabez-
pieczonych pasz, wyłożenie mat 
nasączonych środkiem dezynfeku-
jącym przed wjazdem i wyjazdem 
z gospodarstw oraz wejściem do 
obór. Ważne jest także meldowanie 
służbom o przypadkach znalezie-
nia w lesie padłych dzików. 

(pw), fot. ilustracyjne

Gmina Golub-Dobrzyń

Pozbądź się azbestu
85 proc. kosztów utylizacji niebezpiecznych, azbesto-
wych pokryć dachowych może zostać zwróconych 
osobom, które złożą odpowiednie wnioski do Urzędu 
Gminy Golub-Dobrzyń.

 Gmina Golub-Dobrzyń ko-
rzysta z możliwości, które daje 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu. O dofinansowanie 
mogą starać się zarówno oso-
by prywatne, jak i firmy. W tym 
drugim przypadku dofinanso-
wanie pokrywa jednak 70 proc. 
kosztów kwalifikowanych. Mak-
symalne dofinansowanie może 
wynieść 30 tys zł. Wnioski można 
składać w Urzędzie Gminy Go-
lub-Dobrzyń . 

Równolegle gmina zachęca 
mieszkańców do składania wnio-
sków na dofinansowanie wymia-

ny pieców starego typu, na te 
nowoczesne i ekologiczne. Aby 
zgłosić swój udział należy zło-
żyć deklarację w Urzędzie Gmi-
ny Golub-Dobrzyń, w pokoju nr 
4. Stare piece można wymieniać 
na kotły na paliwa stałe, gaz, 
olej, kotły elektryczne lub pod-
łączenie do sieci ciepłowniczej. 
Konkurs ekopiec ma za zadanie 
przeciwdziałać tzw. niskiej emi-
sji, która powoduje pogorszenie 
jakości powietrza, a w większych 
miastach prowadzi do powstania 
smogu.

(pw)

Trujący problem
Golub-Dobrzyń

Dokończenie ze str. 1
W sąsiednim Rypinie pro-

wadzona jest akcja informacyjna 
skierowana do właścicieli nieru-
chomości, gdzie wykorzystywane 
są indywidualne piece. Straż miej-
ska dostarcza ulotki, w których 
znajduje się informacja dotycząca 
jakich paliw można używać w pie-
cach, a jakich nie. Jednocześnie 
straż posiada upoważnienie bur-
mistrza do dokonywania kontroli 
w domach, gdzie zachodzi podej-
rzenie spalania odpadów i takie 
kontrole są prowadzone. Ponadto 
Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej na przełomie 2016 
i 2017 roku zakończyło inwestycję 
za niespełna 1,5 mln złotych, ma-
jącą na celu właśnie ograniczenie 
emisji pyłów do atmosfery. Dzięki 
tej inwestycji udało się nie tylko 
zapewnić odpowiednie normy, ale 

i obniżyć emisje znacznie poniżej 
wymaganych poziomów. 

– Mam nadzieję, że podczas 
spotkania komisji infrastruktury 
będzie można przekonać radnych 
do mojej propozycji. Ewentualne 
przesunięcie środków z budże-
tu obywatelskiego de facto trafi 
właśnie do obywateli na dotację 
do wymiany pieca, co w efekcie 
przyczyni się do czystszego po-
wietrza, którym i tak wszyscy od-
dychamy – kończy Skrzyniecki.

O pomysły na rozwiązanie 
trującego problemu poprosiliśmy 
magistrat. Na odpowiedź cze-
kamy. Jakość powietrza można 
sprawdzać codziennie, o każdej 
porze, na naszej stronie interne-
towej: www.golub-cgd.pl. 

(ToB)
fot. map.airly.eu
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– Udało nam się zakupić 
pług, który zainstalowany na no-
wej koparko-ładowarce, dobrze 
sprawdza się podczas odśnieża-
nia dróg. W tej chwili zajmujemy 
się zimowym utrzymaniem dróg 
m.in. w Białkowie, Zarębie, Pod-
zamku, Ruźcu czy Olszówce, ale 
chcemy rozszerzać pakiet świad-
czonych usług – mówi Małgorza-

ta Wesołowska, prezes zarządu.
Na co dzień Ekolog zajmuje 

się wywozem odpadów z posesji 
na terenie gminy, ale mocno in-
westuje w rozwój bazy maszyno-
wej związanej z drogownictwem. 
Zakupiono także niezbędne kru-
szywo:

– Cieszymy się, że Ekolog 
wchodzi w nowe sfery działalności 

– mówi Krzysztof Pieczka, sekre-
tarz gminy. – Jednocześnie firma 
nadal zajmuje się dotychczasową 
działalnością, polegającą na od-
biorze odpadów. Warto dodać, że 
w naszej gminie stawki opłat za 
wywóz odpadów pozostają nie-
zmienne, co jest rzadkością. 

(pw) 
fot. nadesłane

Na terenie sołectwa mieszka 
prawie 750 mieszkańców. Zdzisław 
Czarnomski, stając do wyborów, 
zdawał sobie sprawę, jak wielkie 
wyzwania na niego czekają np. 
odbudowa zniszczonego budyn-
ku Wiejskiego Domu Kultury. Jest 
to już jego druga kadencja. Gdy 
kandydował po raz pierwszy miał 
kontrkandydata, ale w ostatnich 
wyborach pozostał sam na placu 
boju, zatem jego działalność zo-
stała oceniona pozytywnie. 

Jak sam podkreśla, w spo-
łecznej działalności bardzo mu 
pomaga świetnie zorganizowana 
rada sołecka. Czarnomski zawsze 
może liczyć też na pomoc żony 

Grażyny. 
– Nie zawsze się z nią zga-

dzam, ale z jej rad korzystam – 
podkreśla sołtys.

Ma troje samodzielnych już 
dzieci. Prowadzi własne gospo-
darstwo rolne o powierzchni 25 
hektarów.

– Jak przedstawia się bu-
dżet sołectwa?

– Aby w ogóle mówić o wiel-
kości budżetu, trzeba się zastano-
wić nad potrzebami mieszkańców. 
Tu niezastąpioną rolę sprawuje 
rada sołecka, która reprezentuje 
poszczególne grupy mieszkań-
ców. Na terenie Rychnowa znaj-
dują się trzy osiedla mieszkanio-
we, wraz z drogami. Właśnie te 
jezdnie to jeden z priorytetów 
naszego działania. W tej materii 
mamy porozumienie z władzami 
gminy Kowalewo Pomorskie, któ-
ra dofinansowuje koszty wybru-
kowania tych ulic, pokrywając 3/4 
kosztów. Do chwili obecnej zosta-
ły wykonane dwie drogi i spłacili-
śmy całe zadłużenie, ponad 100 
tys. złotych. Oczekujemy na wy-
konanie ostatniej drogi. W 2018 
roku z budżetu sołeckiego na te 

właśnie nawierzchnie przezna-
czyliśmy 30 tyś. Złotych.

– Ile pozostało na inne wy-
datki? 

–  7 tys. zł. Naszym priory-
tetem jest klub kolarski „Sokół”, 
na który przeznaczyliśmy 1,5 tys. 
zł. Do klubu należą młodzi ludzie, 
w większości z naszego sołectwa, 
choć nie tylko. Ich pasją jest ko-
larstwo, osiągają bardzo dobre 
wyniki nawet w skali kraju. Jed-
nak, jak każdy sport, wymaga to 
dużych środków finansowych. 
Następną instytucją, którą wspie-
ramy jest jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej, która także 
otrzymała 1,5 tys. zł. OSP działa 
prężnie, posiada trzy wozy bojo-
we. Wchodzi w skład krajowego 
systemu ratowniczego, a do akcji 
pożarowych jest w stanie wyje-
chać w ciągu 30 sekund. Jednost-
ka ta, oprócz działalności związa-
nej typowo z pożarami, udziela 
się w działalności kulturalnej na 
rzecz wsi.

– Jak wygląda ta działal-
ność? 

– Na kulturę przeznaczyliśmy 
4 tys. zł. Niewątpliwą atrakcją był 

wieczór kolęd przy szopce, który 
odbył się na wolnym powietrzu 
przy domu kultury. Dziękuję dru-
hom z OSP, a także młodzieży 
szkolnej i wszystkim tym, którzy 
się włączyli w tę imprezę. Wraca-
jąc do pytania, dużą inwestycją był 
remont budynku domu kultury, 
który zmienił się nie do poznania. 
W tym roku planujemy zorgani-
zować Dzień Kobiet. W imprezie 
tej bierze udział około 100 pań, 
a obsługują ją panowie. W czerw-
cu odbędzie się również festyn 
strażacki, który współfinansuje-
my. Na zakończenie lata planu-
jemy piknik, połączony z wyści-
giem kolarskim. Będą zjeżdżalnie 
dla dzieci, przejażdżki konne, a na 
koniec zabawa dla dorosłych. Na-
sza społeczność podejmuje rów-
nież przedsięwzięcia, które nie 
obciążają budżetu sołeckiego. Są 
one wykonywane w ramach sze-
roko pojętego czynu społecznego. 
Między innymi ufundowano dwa 
sztandary. Jeden dla jednostki 
OSP, a drugi dla miejscowej szko-
ły podstawowej z okazji nadania 
jej imienia Janusza Korczaka. 
Urządzono również dwie płyty 

boisk sportowych. W ramach prac 
społecznych zagospodarowano 
rondo w centrum wsi, a także 
uporządkowano teren starego 
cmentarza ewangelickiego. Po-
siadamy kapitał ludzki, który jest 
bardzo zaradny, ale i wymagają-
cy. Ta wielka energia bardzo czę-
sto znajduje ujście w pracach na 
rzecz wsi, tylko trzeba tę energię 
prawidłowo spożytkować. 

– Jak przedstawia się 
współpraca z samorządem 
w Kowalewie Pomorskim?

– Współpraca układa się 
bardzo dobrze. Dzięki naszemu 
opiekunowi Wiesławowi Chmiele-
wiczowi składamy różne projek-
ty o dofinansowanie ze środków 
unijnych. W ten sposób między 
innymi zmieniliśmy oblicze na-
szego domu kultury. Zabiegamy 
wspólnie o pieniądze na remont 
drogi w kierunku Nowego Dwo-
ru. Obecnie trwa remont drogi  
w centrum wsi.  To tylko niektóre 
przykłady naszej dobrej współ-
pracy.

Rozmawiał i fot. 
(Maw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Ekolog także odśnieża
Zakład Gospodarczy Ekolog, działający przy gminie Golub-Dobrzyń, od tego roku 
zajmuje się także odśnieżaniem dróg gminnych w kilku sołectwach.

Nasze sołectwo, nasze sprawy
KOWALEWO POMORSKIE  W Wielkim Rychnowie krzyżuje się wiele dróg, biegnie tam m.in. szlak kole-
jowy na Mazury. Od 2011 roku sołectwem kieruje Zdzisław Czarnomski 

Nowe instalacje
Gmina Zbójno, dzięki pozytywnej ocenie projektu, 
uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowa-
nie na budowę nowych 31 sztuk mikroinstalacji foto-
woltaicznych. 

Gmina Zbójno

Instalacje zostaną zamonto-
wane na dachach domów 31 go-
spodarstw domowych na terenie 
całej gminy. Oprócz tych mikro-
instalacji, zostanie także założony 
nowy kolektor słoneczny w Ze-
spole Szkół w Działyniu. W 2015 
roku gmina zainstalowała 21 ta-
kich urządzeń oraz dwa zestawy 
w Zespole Szkół w Zbójnie.

Inwestycja zostanie zrealizo-
wana do końca sierpnia bieżącego 
roku. Będą to kolejne mikroinsta-
lacje, dzięki którym mieszkańcom 
uda się zaoszczędzić koszty ener-
gii nawet o kilkadziesiąt procent.

(szyw)

REKLAMA W CGD

608 688 587
ZADZWOŃ
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Jak zatrudnić cudzoziemca?
POWIAT  Duża emigracja rodaków do krajów Unii Europejskiej spowodowała, że na lokalnych rynkach 
brakuje rąk do pracy. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług cudzoziemców 

Ta praktyka nie ominęła rów-
nież naszego województwa i po-
wiatu. W 2017 roku (dane za III 
kwartały) do Urzędu Wojewódz-
kiego w Bydgoszczy wpłynęło 
ponad 51 tysięcy oświadczeń pra-
codawców o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi. 

– W naszym powiecie liczba 
oświadczeń o powierzeniu pra-
cy cudzoziemcowi kształtowała 
się w następujący sposób. W 2015 
roku było ich 141, w 2016 roku 19, 
a w 2017 roku takich oświadczeń 
było już 280 – wyjaśnia Jarosław 
Zakrzewski dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzy-

niu. – Czy w ramach składanych 
oświadczeń wszyscy cudzoziemcy 
zostali zatrudnieni w naszym po-
wiecie, tego nie wiadomo – dodaje 
dyrektor. 

Od nowego roku przepisy 
umożliwiające pracę cudzoziem-
cowi w Polsce jednak radykalnie 
się zmieniły. Czy to przyspieszy 
pozyskiwanie pracowników – czas 
pokaże. 

Podstawowym obowiązkiem 
pracodawcy jest przede wszystkim 
ustalenie, czy dany cudzoziemiec 
posiada ważny dokument upraw-
niający do pobytu i pracy w Polsce 
(dokumenty takie wydaje wojewo-

da).  Mamy pięć typów zezwoleń 
na pracę. My zajmiemy się tylko 
dwoma z nich. 

Pierwsze to zezwolenie na 
prace sezonową, które dotyczy 
tylko wybranych branż, w tym 
głównie rolnictwa oraz turysty-
ki. Jest to zezwolenie typu „S” 
i wydaje je starosta na wniosek 
przedsiębiorcy, który chce zatrud-
nić cudzoziemca. Upoważnia ono 
do pracy w Polsce przez okres 9 
miesięcy (do tej pory był to okres 
6 miesięcy) w danym roku ka-
lendarzowym. Takie zezwolenie 
przeznaczone jest dla wszystkich 
cudzoziemców z państw spoza 

UE. Kosztuje 30 złotych. W kon-
kretnych przypadkach pracodaw-
ca będzie mógł powierzyć cudzo-
ziemcowi inne obowiązki niż te 
w ramach pracy sezonowej. Jest 
tu jednak pewne zabezpieczenie 
dla Polaków. Otóż pracodawca 
będzie musiał udowodnić, ze nie 
ma możliwości zaspokojenia swo-
ich potrzeb kadrowych w oparcie 
o lokalny rynek pracy.

Drugim przykładem zatrud-
nienia cudzoziemca jest zatrud-
nię na tzw. oświadczenie. Jest ono 
rejestrowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy i dotyczy obywateli 
takich państw jak: Armenia, Bia-

łoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja 
i Ukraina. Uprawnia ono do wyko-
nywania pracy niesezonowej, bez 
zezwolenia, przez okres 6 miesięcy 
w kolejnych 12 miesiącach. Przed-
siębiorca ma tu obowiązek powia-
domić wydającego oświadczenie 
w terminie 7 dni o podjęciu pracy 
przez cudzoziemca. Koszt takiego 
oświadczenia to 30 złotych.

Zmienione przepisy maja 
usprawnić proces zatrudniania 
cudzoziemców w naszym kraju, 
a także wprowadzić pełną kon-
trolę nad ruchem cudzoziemców 
w Polsce.

(Maw)

Golub-Dobrzyń

Dyżury dla podatników
W dniach 17 i 24 lutego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu or-
ganizuje dyżury dla podatników w zakresie potwierdzania profilu zaufanego, wy-
syłki JPK_VAT oraz informacji ogólnej dotyczącej JPK.

Wszyscy podatnicy, którzy 
składają deklaracje VAT-7 lub VAT
-7K pierwszy Jednolity Plik Kon-
trolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) 
za styczeń 2018 r. muszą złożyć 
do 26 lutego br. 

JPK_VAT to zestaw informa-
cji o zakupach i sprzedaży, który 
wynika z ewidencji VAT przed-
siębiorcy za dany okres. Prze-
syła się go wyłącznie w wersji 
elektronicznej, w określonym 
układzie i formacie. Od 1 lutego 
podatnicy otrzymali do dyspo-
zycji nowe, bezpłatne narzędzie 
do wysyłania JPK_VAT – aplika-
cję e-mikrofirma. 

E-mikrofirma umożliwia 
m.in. wystawianie faktur kra-
jowych, zapisywanie faktur za-

kupu, automatyczne utworze-
nie ewidencji VAT na podstawie 
wprowadzonych dokumentów 
czy dodanie sprzedaży para-
gonowej. Dzięki niej podatnicy 
automatycznie wygenerują JPK_
VAT, wyślą go do Ministerstwa Fi-
nansów oraz pobiorą Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru (UPO).

Aplikacja e-mikrofirma, 
a także formularz oraz infor-
macje, jak utworzyć i wysłać 
JPK_VAT, są dostępne na stronie 
www.jpk.mf.gov.pl.

Do wysłania pliku JPK_VAT 
konieczna jest jego autoryza-
cja (uwierzytelnienie). Służy do 
tego jeden z dwóch podpisów 
elektronicznych: kwalifikowany 
podpis elektroniczny oraz Profil 

Zaufany (eGO).
W związku z kampanią infor-

macyjno-edukacyjną Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Golubiu-
Dobrzyniu organizuje dyżury dla 
podatników w zakresie potwier-
dzania profilu zaufanego, wysył-
ki JPK_VAT oraz informacji ogól-
nej dotyczącej JPK. Odbędą się 
one 17 i 24 lutego w godz. 9.00-
13.00 w urzędzie skarbowym. 

Ponadto w dniach 14-23 lu-
tego (w godzinach pracy urzędu) 
przeszkoleni pracownicy będą 
służyć praktyczną pomocą w za-
kresie obsługi narzędzi informa-
tycznych wykorzystywanych do 
składania JPK.

(ToB)

Od listopada do końca stycznia 
prace wykonywała firma „Dom-
Plast” z Golubia-Dobrzynia. W trak-

Świetlica jak nowa
W zeszłym tygodniu zakończył się remont świetlicy 
wiejskiej w Sitnie. Budynek został m.in. ocieplony 
i zyskał nową elewację.

Gmina Zbójno

cie tych trzech miesięcy budynek 
zmienił się nie do poznania m.in. 
dzięki ociepleniu budynku i wyko-

naniu nowej elewacji, dobudowa-
niu toalet, w tym również dla osób 
niepełnosprawnych, dobudowaniu 
kotłowni na ekogroszek, wykona-
niu instalacji wodociągowej, kana-
lizacyjnej oraz centralnego ogrze-
wania, wymianie podłóg i tynków 
oraz robotom malarskim. 

Wartość robót budowlanych 
wyniosła ponad 338 tysięcy złotych. 
Gmina na remont świetlicy pozy-
skała dofinansowanie (63 proc.) ze 
środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W odbiorze świetlicy uczest-
niczyli: Karol Dąbrowski, wyko-
nawca robót budowlanych, Magda 
Błaszczyńska, Antoni Błaszczyński, 
Rafał Szarek i Radosław Chenc – in-
spektorzy nadzoru inwestorskiego, 
Anna Rzążewska, Tomasz Smoliński 
oraz Radosław Stachowski – przed-
stawiciele urzędu. 

(szyw)

O G Ł O S Z E N I E

GMINA RADOMIN  Bal w Płonnem

W  czwartek 8 lutego w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płon-
nem został zorganizowany bal karnawałowy dla dzieci. Zabawa odbyła się 
przy współpracy Stowarzyszenia „Szansa dla Szafarni i okolic” i rady ro-
dziców przy SP w Płonnem. Na imprezę przybyły dzieci z klas 0-7, rodzice 
i nauczyciele. Oprócz zabawy tanecznej, panie ze stowarzyszenia popro-
wadziły gry, dzięki czemu wszystkim miło minął czas. 

(ToB), fot. nadesłane 
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Sezon studniówek zakończony
KOWALEWO POMORSKIE  W piątek 9 lutego maturzyści z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim za-
kończyli tegoroczny sezon studniówek w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Zabawa, w rytm muzyki duetu 
Signum, trwała niemal do białego rana. Obecnie podczas zimowych ferii wszyscy uczniowie regenerują siły, 
ale od końca lutego przed czwartoklasistami technikum ostatnia prosta. Początek egzaminów maturalnych 
już 4 maja

Symboliczne sto dni przed 
maturą corocznie wyczekiwane 
jest z ogromną niecierpliwością. 
Jednak zanim zaczną się mniej ra-
dosne chwile w życiu maturzysty, 
to pierwszy poważny bal przyno-
si uczestnikom wiele wzruszeń. 
Zresztą nie tylko im. 

– Stoją przed nami już nie 
chłopcy, ale przystojni mężczyź-
ni, już nie dziewczęta, ale piękne 
młode kobiety. Lata spędzone 
w szkole zmieniły ich nie tylko ze-
wnętrznie, ale też ukształtowały 
charaktery – mówiła w imieniu 
rodziców Dorota Jankowska. – 
Pragnę serdecznie podziękować 
dyrekcji szkoły i nauczycielom 
za poświęcony naszym dzieciom 
czas, cierpliwość i wysiłek włożo-
ny w ich edukację. Klasa czwarta 
technikum miała to szczęście, iż 
matczyno-szkolną opieką oto-
czyły ich dwie niezwykłe kobie-
ty. Dziękuję wychowawczyniom, 
paniom Joannie Turczyńskiej 
i Agnieszce Szymańskiej, za opie-
kę nad klasą, wyrozumiałość 
i tolerancję, ale również konse-
kwencję i zdecydowane stawianie 
wymagań – dodała przedstawi-

cielka rady rodziców.
– Studniówka była piękna, 

zaś młodzież bawiła się wyśmie-
nicie – ocenia Agnieszka Szymań-
ska. – Mieliśmy początkowo małe 
kłopoty z jej organizacją, ponie-
waż klasa jest nieliczna, a nieste-
ty, nie wszyscy mogli wziąć udział 
w zabawie. Jednak wszystkie 
perturbacje zostały w pełni zre-
kompensowane cudowną zaba-
wą. Niezawodni okazali się także 
nauczyciele, którzy pozytywnie 
odpowiedzieli na zaproszenie 
młodzieży – dodaje.

Pomysłowa młodzież sprawi-
ła swojej wychowawczyni atrak-
cyjną niespodziankę. 

– Zaskoczyli mnie i bardzo 
wzruszyli występem tanecznym. 
Moi uczniowie przygotowali go 
w całkowitej tajemnicy, tylko jed-
na nauczycielka, Elżbieta Bender, 
wiedziała, co się szykuje, ale nie 
zdradziła się ani jednym słowem. 
Młodzi wymyślili układ chore-
ograficzny, dobrali muzykę i za-
aranżowali taneczne show. To 
było niesamowite – podkreśla 
Agnieszka Szymańska.

Bohaterowie wieczoru także 

są bardzo zadowoleni z zabawy. 
– Ogromnie mi się podobało. 

Studniówkę zaliczam do jak naj-
bardziej udanej imprezy. Szkoda, 
że trwała tak krótko – mówi Oli-
wia Słomińska.

Jej opinię potwierdza Paulina 
Kaczmarek. 

– Była to najlepsza impreza 
w moim życiu. Wszyscy wspólnie 
się bawiliśmy, żałuję, że tak szyb-
ko się skończyło. Ja chcę jeszcze 
jedną studniówkę – śmieje się 
Paulina.

Zabawa, niestety, szybko się 
kończy. Już wkrótce przed matu-
rzystami pierwsze poważne de-
cyzje, które zaważą na ich doro-
słym życiu. 

– Po skończeniu szkoły i eg-
zaminów, najpierw chciałabym 
wyjechać do pracy za granicę. Ale 
od września planuję uczyć się da-
lej. Myślę o dwuletnim studium, 
jednak kierunek, na razie, to moja 
słodka tajemnica – mówi Paulina 
Kaczmarek.

Wszystkim maturzystom ży-
czymy realizacji planów i w maju 
będziemy trzymać za nich kciuki.

Tekst i fot. (krzan)

Klas czwarta technikum mechatronicznego oraz żywienia i usług gastronomicznych

Mechatronicy to męska część klasy

Wychowawczyni Agnieszka Szymańska życzyła swoim uczniom dobrej zabawy

Dyrektor szkoły Bogdan Oskwarek oficjalnie ogłosił rozpoczęcie studniówki

Występ taneczny sprawił wychowawczyni wielką radość

Poloneza czas zacząć
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Zaproszenia powędrowały do 
około 50 seniorów z Macikowa. 
Organizacją spotkania zajęli się 
miejscowi społecznicy m.in. rada 
sołecka z sołtysem  Stowarzysze-
nie Przyjaciół Macikowa i Okolic 
i radny. 

Organizatorzy przywitali se-
niorów i życzyli im pomyślnej za-
bawy. Następnie wystąpiły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Węgier-
sku ze specjalnym programem po-
święconym babciom i dziadkom. 
Po obiedzie seniorzy mogli poroz-

W Kowalewie stypendystami 
zostali: Ilona Dec (kl. 3 technikum 
żywienia i usług gastronomicz-
nych), Dominik Kula (kl. 3 techni-
kum mechatronicznego), Weronika 
Olszewska (kl. 4 technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych), 
Piotr Pawlewicz (kl. 3 ZSZ mecha-
nik pojazdów samochodowych), 
Aleksandra Pokora (kl. 2 techni-
kum żywienia i usług gastrono-
micznych), Paulina Przyziółkowska 
(kl. 4 technikum żywienia i usług 
gastronomicznych), Piotr Szlęk 
(kl. 2 technikum żywienia i usług 
gastronomicznych). Wysokość sty-
pendium to 200 lub 400 zł mie-
sięcznie, wypłacane przez dziesięć 
miesięcy.

– Nasi uczniowie wiedzą, że 
bardzo dobre wyniki w nauce mogą 
im przynieść również wymierne 
korzyści finansowe – mówi dyrek-
tor Bogdan Oskwarek. – W ubie-
głym roku niektórzy otrzymali 
np. nagrody ufundowane przez 
szefa firmy Plastica Sp. z o.o. Ro-
mana Grzymowicza, który wspiera 
najlepszych uczniów technikum 
mechatronicznego. Czterech me-
chatroników na zakończenie roku 
szkolnego otrzymało po tysiąc zło-
tych stypendium.  Ponadto corocz-
nie mamy w szkole stypendystów 
prezesa rady ministrów oraz mar-
szałka województwa. Możliwość 
zdobycia satysfakcji finansowej 
to dla młodych ludzi także jeden 
z ważnych elementów motywu-
jących do lepszej nauki – dodaje 
dyrektor szkoły. – Kandydaci do 
stypendium musieli spełnić szereg 
określonych regulaminem wyma-
gań, np. uzyskać w poprzednim 
roku szkolnym średnią ocen co 

najmniej 4,0 z trzech dowolnie 
wybranych przedmiotów zawo-
dowych teoretycznych i praktycz-
nych (z wyłączeniem praktyk za-
wodowych) oraz co najmniej dobrą 
ocenę z zachowania – wyjaśnia 
dyrektor. – Naszych stypendystów 
charakteryzuje przede wszystkim 
talent oraz rzetelność w wykony-
waniu obowiązków i chęć doskona-
lenia swoich umiejętności. Są przy 
tym koleżeńscy, chętnie poma-
gają innym – podkreśla dyrektor 
Oskwarek.

Jedną z wyróżnionych uczen-
nic jest Ola Pokora, która w bie-
żącym roku szkolnym zdobyła 
również stypendium Prezesa Rady 
Ministrów. Ola jest ambitna i pra-
cowita, a zawód, którego się uczy, 
to także jej pasja. 

– Zdaję sobie sprawę, że umie-
jętności zawodowe mogę rozwijać 
uczestnicząc w szkoleniach, zarów-

no językowych, jak i zawodowych. 
Biorę też udział w konkursach, 
które pozwalają mi poszerzać wie-
dzę i zdobywać nowe umiejętności 
w zakresie gastronomii – mówi. 
– Razem z koleżankami zdobyłam 
m.in. zespołowo pierwsze miejsce 
w konkursie kulinarnym „Piknik 
Jesienny na Kaszubach”. Był to 
konkurs o zasięgu wojewódzkim 
(woj. pomorskie). Byłam ponadto 
członkinią zespołu, który zdobył 
pierwsze miejsce w wojewódzkim 
konkursie kulinarnym pn. Kur-
czak w domu i w szkole, nie tylko 
w rosole (woj. kujawsko-pomor-
skie). Chętnie dzielę się z innymi 
uczniami swoimi umiejętnościami 
kulinarnymi. Staram się też pro-
mować swój kierunek kształcenia, 
pomagając w prowadzeniu warsz-
tatów gastronomicznych, które 
w mojej szkole organizujemy dla 
młodszych uczniów, nawet przed-

szkolaków – opisuje Ola.
Zdolności, pracowitość i su-

mienność –  to cechy, które w tym 
roku szkolnym pozwoliły Weronice 
Olszewskiej uzyskać stypendium 
Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Teraz dodatko-
wo otrzyma stypendium w pro-
gramie Prymusi Zawodu Kujaw 
i Pomorza. 

– Po maturze chciałabym stu-
diować. Najchętniej w kierunku 
technologii żywności – planuje 
Weronika.

Kolejny stypendysta, Piotr 
Pawlewicz, uczy się zawodu me-
chanika pojazdów  samochodo-
wych. 

– Jestem teraz w trzeciej kla-
sie szkoły zawodowej, ale chciał-
bym uczyć się dalej w systemie 
zaocznym, w liceum ogólnokształ-
cącym lub technikum – wyjaśnia 
Piotr. – Myślę, że nieźle radzę so-

bie z przedmiotami zawodowymi. 
Po prostu interesuję się swoim fa-
chem. Praktyczną wiedzę i umie-
jętności zdobywam w Firmie AUTO 
OLIVER w Kowalewie. Podoba mi 
się ta praca, po skończeniu szkoły 
chciałbym tu dalej pracować i roz-
wijać swoje zainteresowania – do-
daje.

Projekt pn. Prymusi Zawodu 
Kujaw i Pomorza jest realizowany 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jego wdrażaniem zaj-
muje się Departament Edukacji 
i Kształcenia Ustawicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. W roku 
szkolnym 2017/2018 zaplanowano 
przyznanie ponad sześciuset sty-
pendiów. 

Oddzielne pule stypendiów 
zarezerwowano dla uczniów tech-
ników (około 70 procent) oraz 
zasadniczych szkół zawodowych 
(około 30 procent). Taki podział 
wynika z liczebności uczniów 
w poszczególnych typach szkół. 
Wśród założeń programu wskazu-
je się m.in. indywidualizację pro-
cesu nauczania poprzez wsparcie 
stypendialne uczniów szkół, które 
prowadzą kształcenie zawodowe. 
Ma to poprawić warunki rozwoju 
najzdolniejszych uczniów, zapew-
nić wysoki standard kształcenia 
zawodowego, podnieść jakość 
kształcenia i motywację uczniów, 
a także poprawić możliwości roz-
woju kształcenia zawodowego 
uczniów z naszego regionu.

Tekst i fot. 
(krzan)

Gmina Golub-Dobrzyń

Sołectwo dla seniorów
W sobotę 10 lutego w świetlicy wiejskiej w Macikowie uhonorowano miejscowych 
seniorów, organizując dla nich specjalne spotkanie.

(od lewej) Piotr Szlęk, Dominik Kula, dyrektor Bogdan Oskwarek, Ilona Dec, Piotr Pawlewicz, Weronika Olszewska, 
Paulina Przyziółkowska

Dobre oceny – dobra kasa
KOWALEWO POMORSKIE  Młodzież ucząca się w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim świetnie wie, 
że warto uczyć się nie tylko dla satysfakcji w wymiarze uniwersalnym, ale także finansowym. Prymusi 
Zawodu Kujaw i Pomorza to kolejny program stypendialny, z którego skorzystają uczniowie wyróżniają-
cy się w nauce. W powiecie golubsko-dobrzyńskim stypendium uzyskało ośmioro uczniów. Aż siedmio-
ro z nich zdobywa wiedzę w kowalewskim Zespole Szkół

mawiać, powspominać i potańczyć. 
Następnym spotkaniem organizo-
wanym w Macikowie będzie Dzień 
Kobiet 8 marca. 

Tekst i fot. 
(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Surowsze kary za gwałt 

Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji 
Kodeksu karnego, która zakłada zaostrzenie kar za najbardziej 
brutalne gwałty. Dożywocie ma grozić osobie, która na skutek 
gwałtu doprowadzi do śmierci człowieka. Sąd, wymierzając 
taką karę, w związku ze zgwałceniem przez sprawcę osoby 
poniżej 15 roku życia, będzie mógł wyłączyć możliwość uzy-
skania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia. 
Ponadto za gwałt dokonany ze szczególnym okrucieństwem 
może grozić nawet 25 lat więzienia (obecnie 5-15 lat). Teraz 
projekt tra�  do dalszych prac. 

Rada Mieszkalnictwa o� cjalnie powołana 

29 stycznia została utworzona Rada Mieszkalnictwa, 

a jej przewodniczącym został premier Mateusz Mo-

rawiecki. Do zadań rady należy m.in. opracowywanie 

mechanizmów współpracy organów administracji 

rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych, 

a także monitorowanie przebiegu działań służących 

realizacji polityki mieszkaniowej rady ministrów. Rada 

ma także inicjować i koordynować prace analityczne, 

koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją 

polityki mieszkaniowej rządu. Ma również monitoro-

wać przebieg realizacji tych prac.

Nowy rodzaj placówki dla bezdomnych

8 lutego Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o pomocy 
społecznej, która zakłada wprowadzanie dodatkowego typu 
placówki – schroniska dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. Tego rodzaju miejsca będą przeznaczone dla 
osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki 

innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życio-
wych, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej 

opieki.  

Szansa na sprzęt dla strażaków

Rozpoczął się wielki ogólnopolski program, dzię-ki któremu do ochotniczych straży pożarnych tra�  nowoczesny sprzęt o wartości ponad 100 mln zł. O wsparcie (do resortu sprawiedliwości) mogą ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu. Za ich pośrednictwem sprzęt ratow-niczy tra�  do poszczególnych jednostek OSP. 21 maja nabór rozpocznie się w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły i formularze wniosków są do pobrania na stronie: www.bip.ms.gov.pl. 

Rusza rekrutacja komisarzy wyborczych

Resort spraw wewnętrznych i administracji rozpoczął procedurę na-
boru komisarzy, którzy będą organizować wybory. Zgodnie z nowymi 
przepisami, obowiązującymi od 31 stycznia, 100 komisarzy powoła 
na pięcioletnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób 
przedstawionych przez ministra. Do głównych zadań komisarzy ma 
należeć m.in. powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wy-
borczych oraz przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz 
z ich wynikami, PKW. Kwestionariusz aplikacyjny i wymagania można 
znaleźć na stronie: www.ms.gov.pl. 

Ułatwienia dla niedosłyszących

W tym roku rozpocznie się pilotaż aplikacji mo-
bilnej służącej do wysyłania zgłoszeń alarmo-
wych na numer 112. Jeśli rozwiązania wejdą 
w życie, będzie można skutecznie przekazywać 
operatorowi numeru alarmowego prośby o po-
moc w przypadkach, gdy osoba zgłaszająca nie jest 
w stanie, z różnych powodów, wykonać połączenia 
głosowego. Pilotaż pozwoli przetestować aplikację 
pod kątem jej funkcjonalności oraz kompatybilności 
z systemem informatycznym Centrów Powiadamia-
nia Ratunkowego. 

KRS w wydaniu elektronicznym 

Pod koniec stycznia Sejm RP uchwalił, przygotowane przez resort spra-
wiedliwości, zmiany związane z Krajowym Rejestrem Sądowym. Od 
1 marca 2020 r. niemal wszystkie sprawy dotyczące KRS-u będzie moż-
na załatwić przez internet. System będzie zawierał szereg podpowiedzi, 
np. możliwość wyboru opcji z listy. Nie pozwoli na pozostawienie pu-
stych pól, których wypełnienie jest obligatoryjne. Wyłącznie w postaci 
elektronicznej będą składane również sprawozdania � nansowe. Ponadto 
przedsiębiorcy nie będą musieli składać równolegle, jak obecnie, spra-
wozdań do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 
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Odmiany pOlecane na wybrane uprawy

Jęczmień jary: Basic, Ella, KWS Atrika, KWS Olof, KWS Vermont, Soldo, 
Paustian

Owies zwyczajny jary: Bingo, Komfort, Kozak, Nawigator

Pszenica zwyczajna jara: Arabella (A), Goplana (A), Harenda (B), Nimfa (A), 
Rusałka (A), Tybalt (A)

Pszenica zwyczajna ozima, zimotrwałość skala 9°: Arkadia (A), Artist (B), 
Belissa (B), Delawar (A), Fakir (B), Hondia (A), Julius (A), KWS Ozon (B), Linus 

(A), RGT Kilimanjaro (A), Rotax (B), Sailor (A)

Rzepak jary: Lennon, Markus, Delight, Kaliber, Legolas, Lumen

Rzepak ozimy: Aixer, ES Valegro, Sherlock, SY Ilona, Alexander, Atora, Bonan-
za, Garou, Kuga, Marcopolos, Mercedes, Popular

Ziemniak odmiany jadalne:
odmiany bardzo wczesne : Arielle , Denar , Lord

odmiany wczesne: Gwiazda, Ignacy, Michalina, Vineta
odmiany średniowczesne: Oberon, Satina, Tajfun, Jurek, Mazur

Kukurydza użytkowanie na kiszonkę: Ambrosini, Agro Polis, Arturo, Cyrano, 
Farmezzo, Farmplus, MAS 20S, SY Kardona, Dublino, Walterinio KWS

Kukurydza użytkowanie na ziarno: Agro Fides, Kwintus, SY Werena, Farm-
plus, Benedictio KWS, ES Constellation, ES Zorion, Figaro, SY Telias, Farmfire

Uprawa

Dopłaty

Nowinki

Bingo dobrze plonuje

Póki co, wersja demo

Czujnik bada pole

Pojawiły się listy odmian zalecanych do uprawy na 
terenie naszego województwa w tym roku.

Do 15 marca ma być gotowa ostateczna wersja apli-
kacji, która posłuży do składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Na razie działa tylko demówka.

Jak dokładnie przebadać pole pod kątem jakości gle-
by w trakcie zabiegów agrotechnicznych? Na rynek 
wypuszczono urządzenie SmartFirmer, które przy-
czepione np. do siewnika przekazuje informacje na 
temat gleby.

Mniej krów, 
ale mleko płaci 

ryneK  Nasze województwo odnotowało spektakularny spa-
dek pogłowia bydła mlecznego – od czerwca 2016 do czerwca 
2017 o 10 proc. Ci, którzy zachowali hodowlę mogą cieszyć się 
z rosnących cen skupu mleka

Tworzenie list odmian re-
komendowanych (na podstawie 
badań) to obowiązek ustawowy. 
Publikacją zajmuje się Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych. Obecnie rolnicy mają 
do dyspozycji szeroki wachlarz 
odmian roślin uprawnych. Czasa-
mi ich charakterystyka różni się 
tak bardzo, że w jednym woje-
wództwie dana odmiana plonuje 
bardzo dobrze, a w drugim do-

kładnie odwrotnie. Wszystko za-
leży m.in. od gleb oraz warunków 
klimatycznych. 

Odmiany zalecane przez CO-
BORU na terenie województwa 
charakteryzują się stabilnością 
upraw. Niestety, lista odmian 
wciąż nie jest popularną wska-
zówką dla rolników. Częściej ufają 
oni słowom handlowców, którzy 
zachwalają swoje produkty. 

(pw)

12 lutego uruchomiono wersję 
demonstracyjną aplikacji eWnio-
sekPlus. Można przy jej pomocy 
przetestować składanie wniosku. 
Ostateczne złożenie nie będzie 
jednak możliwe. Wciąż nie wiado-
mo też, czy upubliczniona wersja 

demo będzie identyczna z wersją 
finalną aplikacji.

Projektanci przewidują, że 
program ma wytrzymać jedno-
czesne składanie wniosków przez 
15 tysięcy użytkowników. Jeśli to 
prawda, to lepiej pośpieszyć się 

z aplikowaniem. Gdy termin odda-
wania wniosków będzie zbliżał się 
do końca, należy spodziewać się 
tłoku, a program może sobie nie 
poradzić. Warto być ostrożnym – 
zwłaszcza, że ma być używany po 
raz pierwszy. 

Najpóźniej wniosek będzie 
można wypełnić i wysłać 11 czerw-
ca. Póki co, Powiatowe Zespoły 
Doradztwa Rolniczego polecają 
rolnikom udział w szkoleniach 
ze składania wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. 

(pw)

KRUS

Melioracja

Bezpiecznie na rysunku

Kto zadba o rowy?

Korzystając z wolnego czasu podczas ferii, dzieci rolników mogą chwycić za kred-
ki i pędzle i wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy- 
upadkom zapobiegamy”.

Liczne podtopienia pól uprawnych są problemem, 
z którym nasi rolnicy mierzą się od jesieni ubiegłego 
roku. Samorząd rolniczy proponował, by nałożyć na 
wójtów obowiązek sprawowania nadzoru nad utrzy-
mywaniem melioracji.

Upadki z wysokości to wciąż 
najczęstsza przyczyna wypadków 
rolniczych. Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego promuje 
bezpieczeństwo w tym zakresie, 
organizując konkurs plastyczny. 
Mogą wziąć w nim udział uczniowie 
szkół podstawowych. Zadaniem 

konkursowym jest wykonanie pra-
cy w formacie A3 w dowolnej tech-
nice na temat zapobiegania wy-
padkom rolniczym – konkretnie 
upadkom. Termin nadsyłania prac 
mija 6 kwietnia. Zwycięzcy otrzy-
mają nagrody rzeczowe. 

Obecnie 47 proc. postępo-

wań wypadkowych prowadzo-
nych przez KRUS związanych jest 
z upadkiem z wysokości. Najczę-
ściej dotyczą one prozaicznych 
czynności: wchodzenia i schodze-
nia z traktorów, kombajnów i in-
nych maszyn rolniczych. 

(pw)

Pomysł, by to wójtowie pro-
wadzili nadzór nad urządzenia-
mi melioracyjnymi pojawił się 
w projekcie ustawy o nowym 

prawie wodnym, ale został sku-
tecznie oprotestowany przez 
samorządy. Ostatecznie meliora-
cją ma zajmować się Państwowe 

Gospodarstwo Wodne – Wody 
Polskie. Co w związku z tym? Od 
1 stycznia utrzymanie urządzeń 
melioracyjnych wciąż należy do 
właścicieli lub spółki wodnej. Je-
żeli obowiązek jest wykonywany 
należycie, wówczas Wody Polskie 
– w drodze decyzji administra-
cyjnej – określą zakres i termin 
wykonania zadania. 

Na to, czy nowy system 
sprawdza się, będziemy musieli 
poczekać przynajmniej kilka mie-
sięcy. 

(pw)

Każde pole charakteryzują 
dziesiątki cech, np. zawartość ma-
terii organicznej, przepuszczalność, 
zanieczyszczanie herbicydami itd. 
Smartfirmer to urządzenie, które 
przyczepione do agregatu uprawo-
wego porusza się po powierzchni 
gleby zbierając dane. Następnie te 
informacje trafiają na ekran moni-
tora 20/20 SeedSense. 

Urządzenie SmartFirmer ma 

zostać dopuszczone do sprzedaży 
wiosną tego roku. Dzięki niemu 
można podzielić pole na setki sek-
torów i dokładnie przeanalizować 
kondycję gleby w każdym z nich. 
To może zrewolucjonizować spo-
sób uprawy, a przede wszystkim 
wpłynąć na obniżenie stosowania 
chemii. 

(pw)
fot. internet

W naszym regionie najwięcej, 
bo 11 tysięcy gospodarstw, utrzy-
muje od 1 do 10 krów. Najmniej 
liczne są te, które hodują powyżej 
400 sztuk bydła. 

Na plus zaliczyć można ceny 
skupu mleka, które w 2017 roku 

były wysokie. W okresie od stycz-
nia do grudnia 2017 roku średnia 
cena mleka wyniosła 138,26 zł/hl 
i była wyższa o 25,1 proc. w po-
równaniu do analogicznego okre-
su w roku poprzednim. Przełożyło 
się to także na rekordowy skup. 

W naszym regionie było to 809 
tys. litrów mleka. 

Obecne ceny skupu plasują 
nasz kraj w środku stawki Wspól-
noty. Najdroższe mleko jest na Cy-
prze, Malcie i w Irlandii, najtańsze 
w Rumunii i Bułgarii. Mimo pro-
gnoz mówiących o spadkach cen, 
mleko w skupach wciąż utrzymuje 
dobrą cenę. Prognozy na marzec 
mówią o 1,41-1,48 zł za litr.

Średnia wydajność mleczna 
wynosi obecnie 6155 l mleka na 
sztukę. 

(pw)
fot. pixabay
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 Golub-Dobrzyñ 
 22 lutego, o 17.00, w domu kultury zostanie zorganizowane wydarzenie pod 

hasłem „Świat magii Apollino”. W artystycznym programie m.in. zabawy, konkursy 
i nagrody wesołej wróżki. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w sekretariacie DK. 
Liczba miejsc ograniczona. 

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

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

 Rypin
 20 lutego o 16.00 w centrali książnicy, w ramach Klubu Filmowego, będzie 

można obejrzeć „Blade Runner 2049” w reżyserii Denisa Villeneueve. W rolach 
głównych m.in. Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto. Film stanowi kontynuację 
„Łowcy androidów” z 1982 roku. Wstęp wolny. 

 Od 21 do 23 lutego w książnicy odbędzie się V edycja Warsztatów Animacji 
Filmowej. Dzieci i młodzież będą miały okazję pracować z animatorką Magdą Bryll, 
posiadającą doświadczenie w pracy nad oscarową polską produkcją „Piotruś i Wilk”. 
Efektem pracy warsztatowej będą filmy animowane, których projekcje będą odbywać 
się przy okazji imprez kulturalnych w mieście. Tematem przewodnim tegorocznych 
warsztatów jest „Rypin na Marsie”. 

 W sobotę 24 lutego w Rypińskim Centrum Sportu odbędzie się VIII Konkurs 
Modeli Kartonowych i Makiet Historycznych. Impreza rozpocznie się w południe 
i potrwa do 16.30. W tym czasie goście będą mieli okazję oglądać najciekawsze 
prace modelarzy z całej Polski. W konkursie wezmą udział modelarze indywidualni 
i zrzeszeni, którzy do 17 lutego przyślą formularze zgłoszeniowe. Podstawowym 
materiałem do budowy modeli musiał być papier w różnych postaciach. Modelarze 
będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (od 
18 lat), w takich klasach jak np. samoloty i śmigłowce do 1945 r., pojazdy kołowe, 
gąsiennicowe, szynowe czy okręty i żaglowce. W tym roku dojdzie także nowa klasa 
pt. „Niepodległość”. Regulamin oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie: 
www.muzeum.rypin.eu.

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

 Lipno
 W czwartek 22 lutego o 18.00 w auli MCK odbędzie się z spotkanie z Katarzyną 

Muszyńską, autorką książki „Tajemnica Avinionu”. Pisarka porusza się w gatunku 
fantasy. Wstęp wolny.

 Wąbrzeźno
 20 lutego o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny spek-

takl teatralny dla dzieci pt. „Tam gdzie mieszkają lalki…”. Wykonawcami przed-
stawienia będą młodzi aktorzy koła teatralnego w Plemiętach. Rezerwacja miejsc 
i odbiór wejściówek w Dziale Animacji Kultury WDK osobiście lub pod numerem 
telefonu 56 688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona. 

 22 i 23 lutego w godz. 17.00-18.00 w domu kultury zaplanowane są warsztaty 
manualne pt. „Filcowanki”. Zajęcia poprowadzi Marta Paradowska. Koszt to 20 zł. 
Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24. 

 W piątek 23 lutego o 17.00 w WDK Paweł Becker zaprezentuje prelekcję pt. 
„Wąbrzeźno w czasach Anny Wazówny”. Wstęp bezpłatny. 

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

 Tradycyjnie w Niedzielę Palmową 25 marca na pl. Jana Pawła II odbędzie 
się Miejski Jarmark Wielkanocny. Organizatorem wydarzenia jest Wąbrzeski Dom 
Kultury. Na  rynku będzie można zakupić towary lokalnych i zamiejscowych twór-
ców oraz przedsiębiorców. W trakcie jarmarku rozstrzygnięte zostaną konkursy: 
„Mazurek wielkanocny” oraz „Palma wielkanocna”. Dla najmłodszych mieszkań-
ców miasta organizator przygotował zabawy i konkursy. Więcej informacji u Do-
roty Otremby, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Dla fanów futbolu
LIPNO  W piątek 23 lutego o 17.00, w ramach DKF-u, będzie 
można obejrzeć film „Gwiazdy” w reżyserii Jana Kidawy-Błoń-
skiego. Po seansie planowane jest spotkanie z pasjonatem 
sportu Wojciechem Kupczykiem

„Gwiazdy” to oparta na faktach 
opowieść o legendzie polskiej i ślą-
skiej piłki – Janie Banasiu. Młody 

piłkarz rywalizuje ze swoim daw-
nym przyjacielem, zarówno na bo-
isku, jak również o względy pięknej 

dziewczyny. W rolach głównych 
zobaczymy Mateusza Kościukie-
wicza („Bez wstydu”, „Baczyński”) 
i Sebastiana Fabijańskiego („Belfer”, 
„Pitbull”). 

Jan Banaś w latach 60. i 70. był 
gwiazdą śląskiej piłki. Strzelał bram-
ki dla Polonii Bytom, a następnie 
dla Górnika Zabrze. Z tą drugą eki-
pą sięgnął po tytuły mistrza Polski, 
puchar kraju oraz awansował do 
finału Pucharu Zdobywców Pucha-
rów. W reprezentacji Polski wystą-
pił 31 razy i strzelił siedem bramek. 
Był znany nie tylko ze świetnej sku-
teczności, ale także z efektownych 
sztuczek technicznych. 

Obraz wyreżyserował Jan Ki-
dawa-Błoński. Twórca pochodzi ze 
Śląska, urodził się w Chorzowie. 
Debiutował filmem „Trzy stopy 
nad ziemią” w 1984 roku. W swojej 
karierze nakręcił m.in. „Skazanego 
na bluesa” o życiu Ryszarda Rie-
dla, lidera Dżemu, oraz „Różyczkę” 
z Magdaleną Boczarską i Andrzejem 
Sewerynem w rolach głównych. 

Po projekcji o filmie będzie 
można podyskutować z Wojcie-
chem Kupczykiem, pasjonatem 
sportu, kibicem i uczestnikiem 
igrzysk olimpijskich. Bilety na seans 
kosztują 10 zł. 

(ToB)
fot. MCK Lipno

Wieczór z humorem
W czwartek 15 marca w Brodnickim Domu Kultury 
wystąpi satyryk i konferansjer Piotr Bałtroczyk. 

Brodnica Artysta od lat jest jednym 
z czołowych przedstawicieli kaba-
retu. W młodości był działaczem 
studenckiego ruchu artystycznego 
i laureatem festiwalu FAMA. Później 
związał się z Telewizją Polską i Pol-
satem, gdzie prowadził m.in. pro-
gram „Piotr Bałtroczyk na żywo”. 

Każdy występ artysta zaczyna 
od: „Dobry wieczór Państwu, nazy-
wam się Piotr Bałtroczyk i jestem 
atrakcją. A Wy jesteście atrakcją 
dla mnie, bez Was czułbym się jak 
w domu – samotny i niepotrzeb-
ny”.

– I to właściwie jedyny, powta-
rzalny fragment wieczoru, w któ-
rym macie szansę uczestniczyć. 
Co nastąpi po „Dobry wieczór Pań-
stwu”, jest również zagadką dla Bał-
troczyka – zachęcają organizato-
rzy. – Inwigilowany przez nadobną 
dziennikarkę, a jest na nadobność 
wrażliwy, przyznał kiedyś, że ma 
w głowie jakieś 7 godzin monologu 
i nieustanną zagadką jest dla niego, 
co wybierze z tajemnych szufladek 
umysłu.

W Brodnicy Bałtroczyk wystą-
pi z programem „Mężczyzna z ki-
jowym peselem”. Początek o 19.00 
w BDK. Bilety kosztują 50 zł i są do 
nabycia w sekretariacie BDK. 

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

05:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:05 Doktor Quinn odc. 23 s. 3 - serial
11:00 Wiadomości 
11:10 Agrobiznes 
11:30 Agropogoda 
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 20
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3263 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 29 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 196 - serial
21:30 Sprawa dla reportera 
22:30 Warto rozmawiać 
23:40 Ciemna strona sieci 
 - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:25 Ukryta prawda odc. 151 - serial

06:25 Szpital odc. 254 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 187 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

10:20 Mango 

11:55 Ukryta prawda odc. 529 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 188 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 428 - serial

14:55 Szpital odc. 255 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial

20:00 W rytmie hip-hopu Melodramat 

22:20 Z Archiwum X 2018 

 odc. 5 s. 10 - serial 

23:20 Love, Rosie - komedia

01:35 Moc magii odc. 45

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 1 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 4 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 70
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 8 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 9 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 18 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 53 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 165
15:00 Detektywi w akcji odc. 54 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 10 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 11 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 19 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 147 - serial
21:00 Wakacje Jasia Fasoli - komedia 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 143 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 41 
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 45 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 227 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 5 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 13 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 91 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 12 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 13 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
20:00 Wielkie kino - komedia 
21:40 Komedia romantyczna 
23:05 Regulamin zabijania - fi lm 
01:25 Zobacz to! 

08:00 Teledyski 

08:05 Zakładka odc. 7

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Prowokator - fi lm

11:00 Dom odc. 16 - serial

12:35 Dom odc. 17 - serial

14:10 Niedzielne dzieci - fi lm 

15:35 Chuligan literacki odc. 3

16:15 Życie jako śmiertelna choroba 

 przenoszona drogą płciową - fi lm 

18:05 Gustav Mahler 

 - Autopsja geniusza - fi lm 

19:45 Rybak na dnie morza - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jutro wstanę rano i oparzę się 

 herbatą - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 34

22:20 Lo i stało się. Zaduma nad 

 światem w sieci - fi lm 

00:10 Koncert noworoczny 

 z Budapesztu 

06:50 Był taki dzień odc. 473
07:00 Łupaszko - fi lm
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 17
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 3 - serial 
09:15 Królowa Bona odc. 8 - serial
10:25 Nowe Ateny odc. 73
11:20 Flesz historii Magazyn 
11:40 Filmoteka Małopolska odc. 12
12:10 Nasz brat Bela Varga - fi lm 
13:10 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 75
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 91 - serial 
15:20 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
16:25 Łupaszko - fi lm 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 38
17:45 Królowa Bona odc. 9 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 28
19:55 Kwartet - magazyn 
 regionów Czwórki 
 Wyszehradzkiej odc. 97
20:30 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 1 - serial 
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 4 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 92
23:25 Świadek - fi lm 
00:15 Ośmiornica 
 odc. 70 s. 9 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Filmowe życiorysy 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Misjonarze Świętej Rodziny 
 w służbie rodzinie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Próba wiary - serial
14:15 Koncert pasyjny: „Krzyżu 
 święty nade wszystko” 
 w wykonaniu Orkiestry Victoria 
15:25 Ja głuchy 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 Ivato - fi lm 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Odwaga wiary - fi lm 
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Superksięga odc. 25 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielcy duchem - serial 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:05 Rod zink a. pl odc. 17 - serial 

06:35 Włoska kuchnia jak u babci 

 odc. 11 - serial 

07:05 M jak miłość odc. 227 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

 odc. 1803 - serial

11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 

 w Pjongczangu

11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 

 w Pjongczangu 

15:45 Rod zink a. pl odc. 1 - serial 

16:30 Koło fortuny 

17:10 Meandry uczuć odc. 50 - serial

18:00 Panorama 

18:25 Sport-telegram 

18:35 Pogoda 

18:45 Halowy mityng Copernicus 

 Cup w Toruniu 

20:05 Barwy szczęścia 

 odc. 1804 - serial

20:40 Wszystkiego zabawnego odc. 3

21:10 The Good Doctor odc. 10 - serial

21:55 Chłopaki też płaczą - komedia

23:55 Igraszki losu - komedia

01:35 Czerwony pająk - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 33 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2187

10:55 Ukryta prawda odc. 853 - serial

12:00 Szkoła odc. 505 - serial

13:00 19+ odc. 206 - serial

13:30 Szpital odc. 742 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 9

15:30 Szkoła odc. 506 - serial

16:30 19+ odc. 207 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 854 - serial

18:00 Szpital odc. 743 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 94

19:50 Uwaga! odc. 5222

20:10 Doradca smaku odc. 16

20:15 Na Wspólnej odc. 2630 - serial

20:55 Milionerzy odc. 116 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 15

22:35 Idealny facet dla mojej 

 dziewczyny - komedia

01:05 Zakochani - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy 
 odc. 620 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 323 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 324 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 125 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 612 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 233 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 426 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2632 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 672 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3573
16:30 Na ratunek 112 odc. 116 - serial
17:00 Gliniarze odc. 104 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2633 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 487 - serial 
20:05 Słaba płeć? - komedia 
22:15 Skąd wiesz? - komedia
00:55 Incydent - fi lm 

08:20 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:35 Chuligan literacki 13:40 Sensacje XX wieku

20:05 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Zośka jest atrakcyjna, wykształcona i wie, czego 
chce. Rodzinne miasteczko zamieniła na warszawską 
korporację i pnie się po drabinie sukcesu, choć do 
raju jeszcze droga daleka. Pewnego dnia zostaje 
oszukana przez szefa, traci pracę i reputację. 

Lisa od dzieciństwa pasjonuje się sportem 
i poświęca mu każdą wolną chwilę. Kiedy zostaje 
wyrzucona z drużyny softballowej, jej świat 
wali się w gruzy. Pogrążona w rozpaczy, bez 
większego zastanowienia wdaje się w romans ze 
skoncentrowanym na sobie baseballistą, Mattym.

„Skąd wiesz?”
(2010r.) Polsat 22:15

„Słaba płeć?”
(2015r.) Polsat 20:05



Piątek, 16 lutego 2018

17:55 Klan

05:20 Sprawa dla reportera 
06:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
09:10 Ojciec Mateusz odc. 196 - serial
10:05 Doktor Quinn odc. 24 s. 3 - serial
11:00 Wiadomości 
11:10 Agrobiznes 
11:30 Agropogoda 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 21
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3264 - telenowela 
18:30 Olimpijski dzień 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 21
21:35 Kuba - fi lm 
23:45 Bezpieczna przystań 
01:40 Taśmy z Magdalenki - fi lm 

05:20 Ukryta prawda odc. 152 - serial

06:20 Szpital odc. 255 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 188 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 530 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 189 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 429 - serial

14:55 Szpital odc. 256 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial

20:00 Rango - fi lm 

22:15 Torque. Jazda na krawędzi - fi lm 

00:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5 - serial 
08:00 Dom nie do poznania 
 odc. 71
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 10 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 11 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 19 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
13:00 Galileo odc. 644
14:00 Galileo odc. 645
15:00 Detektywi w akcji odc. 55 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 12 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 13 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 20 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 7 - serial
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 144 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 145 - serial
23:20 Zombieland Czarna - komedia 
01:00 Rude Tube 

06:00 To moje życie! 
 odc. 228 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 6 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 6 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 14 - serial
14:45 Królowa serc odc. 92 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 - serial
16:45 13. posterunek odc. 13 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 14 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
20:00 Ghost Rider - fi lm 
22:05 Więzienie w ogniu - fi lm
23:55 Wielkie kino - komedia 
01:30 Ale numer! odc. 39

08:00 Teledyski 

08:10 Antyfonie odc. 4

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Życie jako śmiertelna 

 choroba przenoszona 

 drogą płciową - fi lm

11:00 Dom odc. 18 - serial

12:40 Dom odc. 19 - serial

14:35 Chopin i jego Europa 2016 

 - Jonathan Plowright 

 i Yulianna Avdeeva 

16:10 Nienasyceni odc. 6

16:35 Chłopcy - fi lm 

18:15 Zmiana - fi lm 

19:40 Videofan odc. 93 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Nieobliczalni - 

 komedia sensacyjna 

22:05 Tygodnik kulturalny 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 35

23:05 Informacje kulturalne ekstra 

 odc. 2596 

23:35 T. LOVE za kratami 

00:50 Jutro wstanę rano 

 i oparzę się herbatą - komedia

06:50 Był taki dzień odc. 474
07:00 Łupaszko - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski - 
 boso przez świat odc. 19
08:30 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 4 - serial
09:10 Królowa Bona odc. 9 - serial
10:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial
10:45 Podróże z historią odc. 27
11:20 Taśmy bezpieki odc. 38
11:50 Sport w TVP - 
 obrazki z wystawy - fi lm 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 28
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 58 - serial 
15:05 Solny skarb UNESCO odc. 3
15:20 Najwspanialsi 
 w królestwie zwierząt 
 odc. 4 - serial 
16:25 Polak, Węgier, dwa bratanki. 
 Prawdy i mity. 
 Przeszłość i przyszłość - fi lm 
17:15 Szpiedzy odc. 4 - serial 
17:45 Królowa Bona odc. 10 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 81
20:00 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 25
20:35 Genialne wynalazki odc. 4 - fi lm 
21:40 Przedwiośnie odc. 1 - serial
22:40 Szerokie tory odc. 89
23:20 Borys Niemcow. Śmierć 
 w cieniu Kremla - fi lm 
00:25 Ośmiornica odc. 71 s. 9 - serial

00:00 Programy powtórkowe 
08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 25 - 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 Aktywna zima odc. 2
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - fi lm 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Wielcy duchem - serial
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 15 - serial 
17:00 Serce Afryki - fi lm 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom - serial 
20:00 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 Głos serca odc. 1 - serial
23:20 Nieoczekiwana podróż - fi lm 

05:55 Rod zink a. pl odc. 18 - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 54
07:00 M jak miłość odc. 228 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Rod zink a. pl odc. 2 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 51 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 24 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
20:40 Zakonnica w przebraniu II:
  Powrót do habitu - komedia 
22:40 Czerwony pająk  - fi lm 
00:20 The Good Doctor odc. 10 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 3 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 16

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2188

10:55 Ukryta prawda odc. 854 - serial

12:00 Szkoła odc. 506 - serial

13:00 19+ odc. 207 - serial

13:30 Szpital odc. 743 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 9

15:30 Szkoła odc. 507 - serial

16:30 19+ odc. 208 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 855 - serial

18:00 Szpital odc. 744 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 95

19:50 Uwaga! odc. 5223

20:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część I odc. 1 - fi lm 

23:05 Kick-Ass II odc. 2 s. 1 

 - komedia sensacyjna 

01:15 Życie bez wstydu odc. 9 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 621 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 325 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 326 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 126 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 613 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 234 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 427 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2633 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 673 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3574
16:30 Na ratunek 112 odc. 117 - serial
17:00 Gliniarze odc. 105 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2634 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 488 - serial 
20:05 Kogel-mogel - komedia 
22:20 Terminator: Ocalenie - fi lm 
00:50 Intruz - fi lm 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:45 13. posterunek 11:00 Dom 07:55 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Wpływy lorda Voldemorta rosną. Jego 
zwolennicy zaczynają pełnić coraz istotniejsze 
role w Ministerstwie Magii. Po śmierci 
Dumbledore’a dyrektorem szkoły w Hogwarcie 
zostaje poplecznik Księcia Ciemności, Severus 
Snape.

Minęło kilka lat od czasu, gdy znany jako Kick-
Ass Dave Lizewski oraz mistrzyni walki Hit Girl 
zlikwidowali Franka D’Amico. Oboje porzucili 
kostiumy superbohaterów i powrócili do normalnego 
życia. Swoimi czynami zainspirowali wielu ludzi, 
którzy wyruszyli w miasto bronić porządku.

„Kick-Ass II”
(2013r.) Polsat 23:05

„Harry Potter i Insygnia Śmierci: 
część I”

(2010r.) TVN 20:00



Sobota, 17 lutego 2018

09:40 Korona królów

05:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:10 Korona królów odc. 26 - serial
08:40 Korona królów odc. 27 - serial
09:10 Korona królów odc. 28 - serial
09:40 Korona królów odc. 29 - serial
10:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 22
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Świat to za mało - fi lm 
22:30 Wychodne mamusiek - komedia 
00:20 Horror na szosie - fi lm 

05:45 Ukryta prawda odc. 153 - serial

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Dwóch i pół odc. 9 s. 11 - serial 

09:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 3 - serial

10:30 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 3 - serial

11:25 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

12:30 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

13:30 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

14:35 Stalowy rycerz - fi lm 

16:40 W rytmie hip-hopu 

19:00 Heca w zoo - komedia 

21:10 Szkoła rocka - komedia 

23:35 Wydział pościgowy - fi lm 

02:20 Moc magii odc. 47

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial 
08:30 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial 
08:55 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 
09:30 Tom i Jerry: 
 Magiczny pierścień - fi lm 
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
13:45 STOP Drogówka odc. 166
14:45 Wymarzeni - komedia
16:45 Żelazna dama - fi lm 
19:00 Galileo odc. 646
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 353 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
22:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 146 - serial
23:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 147 - serial
00:00 Następny jesteś ty - fi lm 

06:00 Skorpion odc. 13 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 46 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 9 - serial

08:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 21 - serial

09:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 22 - serial

10:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 23 - serial

11:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 24 - serial

12:45 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 25 - serial

13:45 Milioner w spodenkach - komedia 

15:40 W królestwie smoków - fi lm 

17:50 Król Skorpion II: 

 Narodziny wojownika - fi lm 

20:00 Liberator - fi lm 

22:00 Django - western 

01:35 Komedia romantyczna 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 10 - serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Jutro mnie tu nie będzie - fi lm 

09:55 Piosenki z „Polskich Nagrań” 

11:00 Białoruski klimat odc. 6

11:35 Wilkołak 

12:55 Vincent van Gogh 

 - Malowane słowami - fi lm 

14:00 Smak curry 

15:50 Wydarzenie aktualne 

16:30 Smuga cienia - fi lm 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka odc. 44 - serial 

19:40 Legendy rocka odc. 45 - serial 

20:20 Kochanek królowej 

22:45 Iggy Pop plays Baloise Session 

00:20 Pod Mocnym Aniołem - fi lm 

06:50 Był taki dzień odc. 475
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 7 - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 7
08:25 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 8 - serial 
08:55 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej 
 Programu UNESCO 
 Pamięć Świata odc. 5
09:05 Siedem życzeń 
 odc. 6 - serial młodzieżowy 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 160
10:45 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
11:50 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm 
12:55 Amerykańska broń odc. 7 - fi lm 
13:55 Szerokie tory odc. 146
14:30 Wielka gra odc. 61
15:35 Spór o historię 
16:15 Obrona Lwowa - fi lm 
17:15 Tajemnica Gór Sowich 
17:45 Ile jest życia odc. 1 - serial
18:50 Tajemnice III Rzeszy 
 odc. 1 - serial
19:55 Było, nie minęło - 
 kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 1 s. 2 - serial 
21:35 Strajk na zgniataczu 
22:15 Starożytni Rzymianie 
 odc. 3 - serial 
23:25 Alisa w krainie wojny - fi lm 
00:55 Dama kameliowa 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - 
 rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Santkuarium Maryi 
 Matki Słowa w Kibeho 
 w Rwandzie - fi lm 
09:50 Domostwa naszych parafi an - 
 fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Głos serca odc. 1 - serial
15:20 Jan Paweł II (1978-2005) 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 7
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Szlif księżnej - fi lm 
23:40 Szansa na dziecko 
 - naprotechnologia 

02:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 12 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1350 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Pierwsza randka odc. 11
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 13
22:10 Sztuka zbrodni odc. 6 - serial
23:15 Rani odc. 5 - serial
00:20 Różowa Pantera II 
 - komedia kryminalna 

05:35 Mango - Telezakupy

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1051

11:00 Na Wspólnej odc. 2627 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2628 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2629 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2630 - serial

12:50 Domowe rewolucje odc. 6 s. 2

13:50 Azja Express odc. 13 s. 2

15:25 Hop - fi lm 

17:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 9 s. 9

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 4 s. 15

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 96

19:45 Uwaga! odc. 5224

20:00 Minionki rozrabiają - fi lm 

22:05 Walentynki - komedia

00:45 Mucha II 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 5

08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 6 - serial 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 48 - serial 

09:15 Zakochany Madagaskar - fi lm 

09:45 Shrek 3-D - fi lm 

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 1

10:15 Ewa gotuje odc. 291

10:45 Makaronowy zawrót głowy odc. 2

11:00 Maska Zorro - fi lm 

14:00 Kogel-mogel - komedia

16:15 Kabarety Rybnik 2017 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 138 

 - telenowela dokumentalna 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 489 - serial 

20:10 Krowy na wypasie - fi lm 

22:00 Bad Boys II - 

 komedia sensacyjna 

01:10 Pod obserwacją - fi lm 

09:30 Gotowe na wszystko 13:45 STOP Drogówka 08:50 Lombard. Zycie pod 
zastaw 18:25 Tygodnik kulturalny 10:15 Okrasa łamie 

przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

W Los Angeles w dniu świętego Walentego przecinają 
się ścieżki zmagających się z kłopotami sercowymi. 
Wśród nich są m.in.: Julia, Edgar i Estelle, Kara, 
Morley,  a także Kate Hazeltine i Kelvin, który 
wbrew swojej woli musi przygotować materiał 
o walentynkach.

James Bond ma ustalić, kto zabił sir Roberta Kinga. 
Agent 007 musi ochraniać córkę ofi ary, Elektrę, 
spadkobierczynię King Enterprises. Tymczasem 
do akcji wkracza terrorysta Renard, który planuje 
zniszczenie rurociągów oraz przejęcie bomby 
neutronowej i ładunku plutonu.

„Świat to za mało”
(1999r.) TVP 1 20:15

„Walentynki”
(2010r.) TVN 22:05



Niedziela, 18 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 649
09:15 Jak to działa? odc. 148
09:45 Sonda II odc. 74
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 59
10:45 Między ziemią a niebem 
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 68
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 23
16:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 74 - serial
21:10 Iskry miłości - komedia
22:45 Jobs - fi lm 
01:00 Cyrograf - fi lm 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 20 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 23 - serial 

07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 4 - serial 

07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 

 odc. 7 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 13 - serial 

08:30 Tom i Jerry Show odc. 14 - serial 

08:55 Prawie jak gladiator - fi lm 

10:55 Galileo odc. 645

11:55 Galileo odc. 646

12:55 Ona to on - komedia

15:05 Drużyna A - fi lm 

17:05 Wakacje Jasia Fasoli - komedia

19:00 Galileo odc. 647

20:00 Lwie serce - fi lm 

22:20 Prima aprilis 

00:05 STOP Drogówka odc. 166

06:00 Skorpion odc. 14 s. 2 - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 15 s. 5 - serial 

07:30 Allo, Allo odc. 16 s. 5 - serial 

08:05 Allo, Allo odc. 17 s. 5 - serial 

08:40 Allo, Allo odc. 18 s. 5 - serial 

9:15 Przygody Merlina odc. 13 - serial 

10:10 Przygody Merlina 

 odc. 1 s. 2 - serial 

11:20 Vicky: wielki mały wiking - fi lm 

12:55 Najpiękniejsze baśnie - fi lm 

14:10 Żelazny Jan odc. 7 - fi lm 

15:55 Król Skorpion II: 

 Narodziny wojownika - fi lm 

18:20 Bibliotekarz III: 

 Klątwa kielicha Judasza - fi lm 

20:00 Człowiek mafi i - fi lm 

21:55 We krwi - fi lm 

00:05 Wikingowie odc. 7 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 
 duże i małe odc. 9 - serial
09:00 Scena klasyczna odc. 6
09:50 Trzeci punkt widzenia odc. 223
10:30 Wyspa - krótkometrażowy 
11:15 Sobie król - obycza 
08:00 Wszystkie stworzenia 
 duże i małe odc. 11 - serial 
09:00 Scena klasyczna odc. 7
09:50 Trzeci punkt widzenia 
 odc. 224
10:30 Ciemnego pokoju 
 nie trzeba się bać - fi lm 
11:15 Hamlet x 5 - fi lm 
11:35 Błękitny anioł - fi lm 
13:40 Rozmowy kontrolowane 
 -komedia 
15:25 Pajace - opera 
17:00 Pomniki historii odc. 72 - serial 
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
 odc. 491
18:10 Dziewczyny do wzięcia - komedia 
19:05 Czesław Niemen - Sopot ‘80 
19:35 Sobie król - fi lm 
20:25 Czarny Czwartek. 
 Janek Wiśniewski padł 
22:25 Scena klasyczna odc. 13
23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 224
23:40 Jorcajt - fi lm 
00:45 T. LOVE za kratami jowy 
12:10 Sekrety i kłamstwa 
 - psychologiczny 
14:40 Fidelio  
17:05 Pomniki historii odc. 71 - serial
17:15 Studio Kultura - niedziela z... 
18:10 Mąż, żona, dziewczyna i złodziej, 
 czyli sceny miłosne 
 z Shakespeare’a 
19:25 Gwiazdka w Złotopolicach 
20:40 Yesterday - dramat obyczajowy 
22:20 Scena klasyczna odc. 12
23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 223
23:40 Yes Meni idą na rewolucję 
 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 476

07:00 Woliński Park Narodowy - fi lm 

07:55 Moje życie dla Niego - fi lm 

09:00 Skarb sekretarza odc. 2 - serial 

09:35 Skarb sekretarza odc. 3 - serial 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 163

10:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 3 - serial 

11:40 Najwspanialsi 

 w królestwie zwierząt 

 odc. 4 - serial

12:45 Egipt odc. 4 - serial

13:45 Szerokie tory odc. 150

14:25 Za winy niepopełnione 

16:10 Wielka gra odc. 62

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 57 - serial 

17:20 Ex libris 

17:50 Ile jest życia odc. 2 - serial

18:50 Genialne wynalazki odc. 4 - fi lm

19:55 Było, nie minęło - 

 kronika zwiadowców historii 

20:30 Dama kameliowa 

22:25 Wcielenia zła odc. 4 - serial 

23:30 Sala nr 6 - fi lm 

01:05 Starożytni Rzymianie 

 odc. 3 - serial

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 
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 Pochodzenie świata odc. 1 - fi lm 
11:40 Petra - tajemnicze miasto 
12:00 Anioł Pański 
 z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
 serial 
14:00 Szlif księżnej - fi lm
15:35 Święty na każdy dzień
15:40 Syria - z serca pustyni 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Rekolekcje Wielkopostne 
 Ojca Świetego Franciszka 
 dla Kurii Rzymskiej 
 w mieście Ariccia 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 25 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 14 - serial
22:25 Święty na każdy dzień
22:30 Marana - fi lm 
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
23:00 Jak my to widzimy -
 z daleka widać lepiej 
23:30 Powstanie wielkopolskie 
 polskie zwycięstwo odc. 2

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:20 Pytanie na śniadanie 
10:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1803 - serial
10:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1804 - serial
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
16:25 The Voice Kids odc. 13, 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 176 - serial
19:25 Rod zink a. pl odc. 224 - serial 
20:05 Różowa Pantera II - 
 komedia kryminalna 
21:50 Barany. Islandzka opowieść 
23:35 Miłość - fi lm 
01:50 Rawa Blues Festival odc. 3

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1052

11:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 838

12:35 Drzewo marzeń odc. 9

13:35 Hobbit: Pustkowie Smauga - fi lm

16:55 Minionki rozrabiają - fi lm

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - 

 wiem czym oddycham odc. 97

19:45 Uwaga! odc. 5225

20:00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - fi lm 

23:00 Harry Potter i Insygnia Śmierci: 

 część I odc. 1 - fi lm

02:05 MasterChef odc. 14 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 6

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 7 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 49 - serial 

09:05 Shrek 3-D - fi lm

09:25 Król lew - fi lm 

11:25 Karate Kid III - fi lm 

13:45 Krowy na wypasie - fi lm

15:45 Daleko jeszcze? - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 93

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 260

20:00 Kabaret na żywo 

22:55 Snajper III - fi lm 

00:55 Polowanie na czarownice - fi lm 

05:45 Ukryta prawda odc. 154 - serial

06:45 Mango 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 3 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 3 - serial

10:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 3 - serial

11:50 Kryminalni odc. 8 s. 2 - serial

12:55 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

13:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

14:55 Chisum 

17:20 Święta Dennisa rozrabiaki - 

 komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 18 - serial

20:00 Wydział pościgowy - fi lm 

22:45 Wydział wewnętrzny - fi lm 

01:10 Moc magii odc. 48

11:50 Kryminalni 10:55 Galileo

06:55 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:00 Skarb sekretarza

14:00 Familiada 19:45 Uwaga! 08:05 Jeźdźcy smoków: 
Obrońcy Berk

Steve Jobs rozpoczyna studia w Reed College, ale 
porzuca je i wyjeżdża z przyjacielem do Indii, gdzie 
pod wpływem LSD obmyśla, jak zmienić świat. 
Steve’a Wozniaka poznał w szkole średniej. Geniusz 
inżyniera inspiruje go do założenia fi rmy. W tym czasie 
okazuje się, że dziewczyna Steve’a jest w ciąży.

Hobbit Bilbo Baggins w towarzystwie Gandalfa 
i dowodzonych przez Thorina Dębową Tarczę 
krasnoludów kontynuuje podróż przez Śródziemie. 
Celem wyprawy jest odzyskanie Ereboru – dawnego 
królestwa krasnoludów.

„Hobbit: Pustkowie Smauga”
(2013r.) TVN 13:35

„Jobs”
(2013r.) TVP 1 22:45



Poniedziałek, 19 lutego 2018

10:05 Doktor Quinn

05:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 118
09:15 Jaka to melodia? 
10:05 Doktor Quinn odc. 25 s. 3 - serial
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 38 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 24
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3265 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 30 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:15 Olimpijski dzień 
20:35 Żabusia Spektakl teatralny 
22:05 Tajemnice de Revolutionibus 
 - fi lm 
23:10 Uwikłanie  - fi lm 
01:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 155 - serial

06:20 Szpital odc. 256 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 189 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 5 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 9 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 531 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 190 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 430 - serial

14:55 Szpital odc. 257 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 10 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial

20:00 Wydział wewnętrzny - fi lm 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 22 s. 5 - serial 

23:30 Paranormal Activity III 

01:10 Moc magii odc. 49

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 5, 8 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 72
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 12 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 13 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 20 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 354 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 56 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 71
15:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 14 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 15 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 21 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 
22:00 Galileo odc. 646
23:00 Galileo odc. 647
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 166

06:00 To moje życie! 
 odc. 229 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 7 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 15 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 93 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 14 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 15 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
20:00 Piąty element - fi lm 
22:20 Liberator - fi lm 
00:25 Piąta fala - fi lm 

08:10 Scena klasyczna odc. 7

09:00 Chłopcy - fi lm 

10:35 Obiekt - fi lm 

11:00 Dom odc. 20 - serial

12:40 Dom odc. 21 - serial

14:25 Trójka do wzięcia - fi lm 

15:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 491

16:10 Pora umierać - fi lm 

18:10 20 000 dni na Ziemi - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dobry Amerykanin - fi lm 

22:10 Kronos odc. 10

22:50 Którędy po sztukę odc. 36

22:55 Videofan odc. 94 

23:20 Dziennik fi lozofa odc. 36

23:35 Samowolka 

00:50 Problemat profesora Czelawy 

06:50 Był taki dzień odc. 477
07:00 Polak, Węgier, dwa bratanki. 
 Prawdy i mity. 
 Przeszłość i przyszłość - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20
08:25 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 5 - serial 
09:05 Królowa Bona odc. 10 - serial
10:15 Amerykańska broń odc. 7 - fi lm
11:05 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 25
11:35 Braciszek - fi lm 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 81
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 65 - serial 
15:00 Wyśpiewana historia odc. 1
15:10 Spór o historię odc. 124
15:50 Egipt odc. 4 - serial przygodowy
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Królowa Bona odc. 11 - serial
18:40 Krótka historia odc. 12
18:50 Sensacje XX wieku odc. 56
19:25 Sensacje XX wieku odc. 64
19:55 Było, nie minęło - kronika 
zwiadowców historii 
20:30 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm 
21:30 Przedwiośnie odc. 2 - serial
22:35 Kuracjusz jestem - fi lm 
23:40 Alisa w krainie wojny - fi lm
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 20

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Owoce posługi misyjnej - fi lm 
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kosmos - fi lm 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Prawdziwie spadła z nieba - fi lm 
15:10 W pułapce wojny - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 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 Stan bezpieczeństwa państwa 
22:10 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial
23:00 Ojciec McGivney - fi lm

06:05 Rod zink a. pl odc. 19 - serial 
06:35 Coś dla Ciebie odc. 138
07:05 M jak miłość odc. 229 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1805 - serial
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 141
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:00 Taka to robota, czyli kabaretowy 
 przegląd zawodów odc. 1
15:30 Tygrysy Europy odc. 15 - serial 
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 52 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 25 - serial 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1805 
 - serial
20:05 Barwy szczęścia odc. 1806 
 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 25
20:50 M jak miłość odc. 1352 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Midnight Sun odc. 6 - serial
23:00 Midnight Sun odc. 7 - serial
00:05 Nowe czarne złoto Ameryki - fi lm 

05:40 Uwaga! odc. 5225

06:15 Mango 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 18

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2189

10:55 Ukryta prawda odc. 855 - serial

12:00 Szkoła odc. 507 - serial

13:00 19+ odc. 208 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 9

15:30 Szkoła odc. 508 - serial

16:30 19+ odc. 209 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 856 - serial

18:00 Szpital odc. 745 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 98

19:50 Uwaga! odc. 5226

20:10 Doradca smaku odc. 29

20:15 Na Wspólnej odc. 2631 - serial

20:55 Milionerzy odc. 117

21:30 Disco Polo - komedia muzyczna 

23:45 Projekt Lady odc. 11 s. 2

00:45 Projekt Lady odc. 12 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 622 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 327 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 328 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 127 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 614 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 235 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 428 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2634 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 674 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3575
16:30 Na ratunek 112 odc. 118 - serial
17:00 Gliniarze odc. 106 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2635 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 490 - serial 
20:05 Polowanie na czarownice - fi lm
22:10 W pogoni za zemstą - fi lm 
00:30 Punisher - fi lm 

09:15 Kryminalni 21:35 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 13:25 Sensacje XX wieku

18:55 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Lata 90., czasy transformacji. Tomek i Rudy 
zakładają zespół discopolowy z zamiarem zrobienia 
kariery. Początkowo grają w remizach i na wiejskich 
dyskotekach. W końcu wkraczają na muzyczne 
salony, czyli do wytwórni Alfa. Tomek zakochuje się 
w pięknej i ekscentrycznej diwie Gensoninie.

Behmen powraca z krucjaty. Wraz z Felsonem 
zamierzają przejść w stan spoczynku. Ku ich 
zdumieniu widzą kraj spustoszony przez czarną 
śmierć. Rycerze zostają zatrzymani przez ludzi 
kardynała. Ci informują ich, że grozi im więzienie, 
chyba że podejmą się niebezpiecznej misji.

„Polowanie na czarownice”
(2011r.) Polsat 20:05

„Disco Polo”
(2015r.) TVN 21:30



Wtorek, 20 lutego 2018

18:30 Korona królów

05:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sonda II odc. 74
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 21
10:10 Dookoła świata odc. 3
10:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 25
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3266 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 31 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 62
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 7 - serial 
22:35 Uwięzione odc. 8 - serial
23:35 Gwardia odc. 3 - serial
00:35 Ostatnia akcja 
 - komedia sensacyjna 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1113 - serial

06:20 Szpital odc. 257 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 190 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 5 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 10 s. 2 - serial

10:20 Mango 

11:55 Ukryta prawda odc. 532 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 191 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 431 - serial

14:55 Szpital odc. 258 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial

22:10 Sęp - fi lm 

00:55 Z Archiwum X 2018 

 odc. 5 s. 10 - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 6 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 9 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 73 
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 14 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 15 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 21 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 355 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 72
15:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 16 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 17 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 22 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149 - serial
21:05 Trefny wóz - fi lm 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 144 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 42
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 3 - serial 

06:00 To moje życie! 
 odc. 230 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 8 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 16 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 94 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 15 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 16 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
20:00 Push - fi lm 
22:10 Ghost Rider - fi lm 
00:20 Zoo odc. 5 s. 1 - serial grozy 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Pora umierać - fi lm

11:00 Dom odc. 22 - serial

12:45 Dom odc. 23 - serial

14:30 Ogłoszenie matrymonialne 

 - komedia 

15:35 Tygodnik kulturalny 

16:25 Stepy - fi lm 

18:00 Solidarność według kobiet - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Przypadek Klary 

22:15 I Used to Be Darker - fi lm 

23:50 Dziennik fi lozofa odc. 37

00:05 Performance odc. 100

06:50 Był taki dzień odc. 478
007:00 Kosmopolak - fi lm 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 21
08:35 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 6 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 11 - serial 
10:15 Opowieść o Indiach odc. 1 - fi lm
11:20 Szpiedzy odc. 4 - serial
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 11 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 56
13:55 Sensacje XX wieku odc. 64
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 66 - serial 
15:05 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - fi lm
16:00 Gawędy historyczne odc. 4
16:35 Gintrowski - fi lm 
17:25 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 98
17:45 Królowa Bona odc. 12 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 117
19:20 Sensacje XX wieku odc. 104
19:55 Nowe Ateny odc. 74
20:50 Było, nie minęło 
 21:30 Przedwiośnie odc. 3 
 - serial
22:30 Made in USSR - fi lm 
23:35 Gracze - fi lm 
01:20 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 21

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Zło zwyciężali dobrem - fi lm 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Lato marzeń - fi lm 
13:40 Dzikie serce Reportaż 
14:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 61 - serial 
14:45 Filmowe życiorysy 
15:20 Ostatni rzeźbiarz w szkle 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Dobra wiara, dobre tricki 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Odkupienie - western 
23:40 Toliara - fi lm 

06:05 Rod zink a. pl odc. 20 - serial 
06:35 Z sowieckiego GUŁ-agu 
 do służby pastorskiej 
07:05 M jak miłość odc. 230 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:10 O mnie się nie martw 
 odc. 84 s. 7 - serial 
15:05 Dzięki Bogu już weekend odc. 7
15:25 M jak miłość odc. 1352 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 53 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 26 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1806 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1353 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - fi lm 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Mój Niemandsland - fi lm 
23:50 Mów mi Vincent - komedia 
01:40 Midnight Sun odc. 6 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 29

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2190

10:55 Ukryta prawda odc. 856 - serial

12:00 Szkoła odc. 508 - serial

13:00 19+ odc. 209 - serial

13:30 Szpital odc. 745 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 9

15:30 Szkoła odc. 509 - serial

16:30 19+ odc. 210 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 857 - serial

18:00 Szpital odc. 746 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 99

19:50 Uwaga! odc. 5227

20:10 Doradca smaku odc. 24

20:15 Na Wspólnej odc. 2632 - serial

20:55 Milionerzy odc. 118

21:30 Diagnoza odc. 1 s. 2 - serial 

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 1 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1119

00:05 Życie bez wstydu odc. 10 s. 5 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 623 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 330 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 331 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 128 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 615 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 236 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 429 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2635 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 675 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3576
16:30 Na ratunek 112 odc. 119 - serial
17:00 Gliniarze odc. 107 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2636 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 
491 - serial 
20:10 Punisher - fi lm
22:40 Czarny świt - fi lm 
00:45 Co ty wiesz o swoim dziadku? 
 - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:35 Tygodnik kulturalny 08:00 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat 

06:05 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Porucznik Daniel „Hondo” Harrelson zostaje 
mianowany dowódcą elitarnej jednostki bojowej w Los 
Angeles. Pochodzący z nizin społecznych policjant 
stara się zachować lojalność wobec środowiska, 
w którym się wychował, jednocześnie będąc uczciwy 
wobec kolegów z policji. 

Johnny Blaze jest zawodowym motocyklistą 
i kaskaderem, który zrobi wszystko, by ratować 
chorego ojca i ukochaną Roxanne. I wtedy zjawia 
się wysłannik piekieł, Mefi stofeles, który za okazaną 
pomoc żąda jego duszy. Johnny decyduje się 
podpisać cyrograf. 

„Ghost Rider”
(2007r.) TV Puls 22:10

„S.W.A.T. – jednostka specjalna”
(2017r.) Polsat 20:35



Środa, 21 lutego 2018

17:55 Klan

05:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:20 Wiadomości 
12:30 Agrobiznes 
12:55 Agropogoda 
13:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:20 Halo, tu Pjongczang odc. 26
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3267 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 32 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:30 Sevilla FC - Manchester United 
20:40 Sevilla FC - Manchester United 
23:00 Liga Mistrzów UEFA 
00:15 30000 zaginionych dzieci - fi lm 

05:15 Ukryta prawda odc. 156 - serial

06:15 Szpital odc. 258 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 191 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 5 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 11 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 533 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 192 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 432 - serial

14:55 Szpital odc. 259 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 5 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 12 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial

20:00 Gniew oceanu - fi lm

22:45 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 2

23:50 Strumień - fi lm 

01:55 Moc magii odc. 51

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial 
07:05 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 7 - serial 
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 74 
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 16 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 17 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 22 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 356 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 73
15:00 Detektywi w akcji odc. 61 - serial 
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 18 - telenowela 
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 19 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 23 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 150 - serial
21:05 Zabójczy układ - fi lm 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 145 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 43, 
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 47 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 231 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 19 - serial 
10:00 Magnum odc. 9 s. 6 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 19 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 5 s. 3 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 17 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 95 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 16 s. 2 - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 17 s. 2 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial
20:00 Kod Merkury - fi lm 
22:10 Szakal - fi lm 
00:50 Zoo odc. 6 s. 1 - serial grozy 

08:05 Białoruski klimat odc. 6

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Stepy - fi lm

10:25 Za burtą - fi lm 

11:00 Dom odc. 24 - serial

12:45 Dom odc. 25 - serial

14:25 Wrony - fi lm 

15:40 Wolna sobota - komedia 

16:30 Dezerterzy odc. 70

17:00 Weiser - fi lm 

18:50 Mrożek i Baltazar - fi lm 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wieczór kinomana 

 - Ścieżki chwały 

20:25 Ścieżki chwały - fi lm 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 38

22:20 Jedna scena odc. 70

22:40 Jeszcze nie wieczór 

 - komediodramat 

00:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 479
06:55 Gintrowski - fi lm
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22
08:30 Skarby czeskiego 
 dziedzictwa narodowego 
 odc. 7 - serial 
09:10 Królowa Bona odc. 12 - serial 
10:10 Kuracjusz jestem - fi lm
11:10 Spór o historię odc. 112
11:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 3 - serial 
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 117
14:00 Sensacje XX wieku odc. 104
14:35 Encyklopedia II 
 wojny światowej odc. 67 - serial 
15:10 Made in USSR - fi lm
16:10 Sam przeciw wszystkim... 
 czyli pierwszy wolny związkowiec 
 - fi lm 
16:40 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej 
 Programu UNESCO 
 Pamięć Świata 
17:05 Krótka historia odc. 41
17:15 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 16 - serial 
17:45 Biała wizytówka odc. 1 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 57
19:20 Sensacje XX wieku odc. 58
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 2 - serial 
21:35 Przedwiośnie odc. 4 - serial
22:35 My, dzieci z Lagrów - fi lm 
23:45 Dziewczęta z Nowolipek - fi lm 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 22

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Opowieść wiecznie żywa - serial 
10:00 Światła nadziei - fi lm 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 42 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - fi lm 
12:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Odkupienie - western
15:40 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - fi lm 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Peru-Piura - fi lm 
17:00 Po stronie prawdy 
17:55 40 dni z Duchem Świętym  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa 
 z telefonicznym udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Kraina Boga - fi lm 
23:30 Serce Afryki - fi lm 

05:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
07:00 Historia kina żydowskiego 
 w Polsce - fi lm 
07:25 Rod zink a. pl odc. 21 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
11:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:50 Rod zink a. pl odc. 3 - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1353 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 54 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 27 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1807 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1808 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 696 - serial
21:45 Na sygnale odc. 179 - serial
22:25 Mów mi Vincent - komedia 
00:15 Zakazane królestwo - fi lm 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 14 

07:50 Doradca smaku odc. 24

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2191

10:55 Ukryta prawda odc. 857 - serial

12:00 Szkoła odc. 509 - serial

13:00 19+ odc. 210 - serial

13:30 Szpital odc. 746 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 9 

15:30 Szkoła odc. 510 - serial 

16:30 19+ odc. 211 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 858 - serial 

18:00 Szpital odc. 747 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 100

19:50 Uwaga! odc. 5228

20:10 Doradca smaku odc. 27

20:15 Na Wspólnej odc. 2633 - serial

20:55 Milionerzy odc. 119

21:30 Agent - gwiazdy odc. 1 s. 3  

22:30 10 000 lat przed naszą erą - fi lm 

00:45 Życie bez wstydu odc. 11 s. 5 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 624 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 332 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 334 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 129 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 616 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 237 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 430 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2636 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 676 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3577
16:30 Na ratunek 112 odc. 120 - serial
17:00 Gliniarze odc. 108 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2637 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 492 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 491 - serial 
20:40 Co ty wiesz o swoim dziadku? 
 - komedia
23:00 Wydział zabójstw, Hollywood 
 - komedia sensacyjna 
01:35 Zawód: święty Mikołaj - komedia 

07:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Dom 13:25 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Szakal, płatny zabójca, otrzymuje zlecenie zabicia 
członka rządu amerykańskiego. Sprawą zajmują 
się Preston, szef FBI, i Walentyna Kozłowa, ofi cer 
rosyjskiego wywiadu. Werbują do współpracy 
Declana Mulqueena, byłego terrorystę IRA, który 
odsiaduje wyrok.

Dick jest emerytowanym generałem amerykańskiej 
armii i od niedawna wdowcem. Jest także dziadkiem 
Jasona _ chłopaka, którego życie przypomina 
bardzo nudny fi lm. Były wojskowy stawia sobie za 
punkt honoru demoralizację wnuka, aby, w swoim 
mniemaniu, zrobić z niego prawdziwego mężczyznę.

„Co ty wiesz o swoim dziadku?”
(2016r.) Polsat 20:40

„Szakal”
(1997r.) TV Puls 22:10
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Pieczeń rzymska
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
350 g mięsa wieprzowego bez kości (łopatka)
75 g bułki pszennej (czerstwa) 
150 ml mleka do namoczenia bułki
40 g cebuli
15 g masła 
1 szt. jajo 
10 g mąki ziemniaczanej 
10 g bułki tartej
10 g tłuszczu
sól, pieprz (do smaku)

Sposób wykonania:
Mięso pokrój, bułkę namocz w mleku, odciśnij i zmiel 

razem z mięsem. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na ma-
śle. Połącz składniki masy z jajkiem, przyprawami, mąką 
ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj. Formę wysmaruj 
tłuszczem i wysyp bułką tartą lub wyłóż papierem do pie-
czenia. Całą masę wyłóż do wysmarowanej formy i posyp 
z wierzchu bułką tartą. Wyrównaj powierzchnię masy, wy-
pełnioną foremką stuknij delikatnie o blat, by usunąć nad-
miar powietrza. Przygotowaną pieczeń włóż do nagrza-
nego do 180 stopni Celsjusza piekarnika na ok. 40 minut. 
Podawaj na gorąco z sosem chrzanowym. 

Smacznego! Natalia Zdrodowska 
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Kilka pytań do adwokata
PRAWO  Adwokat Anna Krawczyk-Koźmińska, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Wąbrzeźnie (ulica 
Wolności 4, tel. 663-018-891), przybliża Czytelnikom zawiłości prawa i problemów z nim związanych 

W tym numerze wyjaśnimy 
kwestie dotyczące dzierżawy 
gruntów rolnych. Umowy te są 
bardzo popularne wśród rolni-
ków. Sporządzane są, niestety, 
bez głębszego przemyślenia, co 
kończy się tym, że mnóstwo spo-
rów dotyczących takich umów 
znajduje finał w sądach.

– Pan Antoni zawarł z są-
siadem umowę dzierżawy hek-
tara gruntu na 3 lata ustnie, 
słyszało to jednak kilku świad-
ków. Dzierżawa była wykony-
wana przez dwa lata, strony 
wywiązały się ze swoich zo-
bowiązań, ale po tym czasie 
drugi sąsiad zaproponował mu 
lepsze warunki i z tym zawarł 
umowę na piśmie twierdząc, że 
ustna umowa była nieważna. 
Czy jest tak faktycznie?

– Nie. Umowa jest ważna. Co 
więcej, brak zachowania formy 
pisemnej doprowadzić może do 
tego, że w przypadku wątpliwo-
ści można będzie uznać, że jest 
zawarta na czas nieoznaczony, 
gdyż kodeks co do zasady prze-
widuje, że ustnie można zawie-
rać umowy na okresy krótsze 
niż rok. Jeśli umowa na okres 
dłuższy zawarta zostanie ustnie, 
skutkuje to tylko trudnościami 
dowodowymi, a nie jej nieważ-
nością. Pan Antoni nie ma za-
tem większych szans w sądzie, 
tym bardziej, że ustne zawarcie 
umowy potwierdzą świadkowie. 
Kolejna umowa dzierżawy, mimo 
że pisemna, może zostać uznana 
za nieważną. 

Z tego typu sytuacjami za-
wierania nowych umów, bądź 
zrywania poprzednich po otrzy-
maniu lepszej oferty, spotyka-
łam się już kilkukrotnie.

–Jaka sprawa sądowa może 
potwierdzić, kto ma prawo 
dzierżawić grunty?

– Są to sprawy o ustalenie 
obowiązywania umowy dzierża-
wy.

– Jakie korzyści, oprócz 
łatwości w udowadnianiu obo-
wiązywania umowy, daje za-
warcie jej na piśmie?

– Najważniejszą jest prawo 
pierwokupu. Wymaga ono jed-
nak dodatkowych warunków. 
Prawo pierwokupu przysługuje 
z mocy ustawy dzierżawcy, je-
żeli: umowa dzierżawy została 
zawarta w formie pisemnej i ma 
datę pewną (urzędowo potwier-
dzoną) oraz była wykonywana co 
najmniej przez 3 lata, licząc od 
tej daty, oraz nabywana nieru-
chomość rolna wchodzi w skład 
gospodarstwa rodzinnego dzier-
żawcy. Potwierdzenia daty na 
umowie trzeba dokonać albo 
u notariusza, albo w urzędzie 
gminy. Można ją też wpisać do 

ewidencji gruntów. To ostatnie 
jej szczególnie istotne, gdy umo-
wa dzierżawy zawierana jest dla 
celów ubezpieczeniowych czyli 
uzyskania świadczenia z KRUS.

– Jakie jeszcze błędy, któ-
re rodzą konieczność proce-
sowania się przed sądem, po-
jawiają się przy tego rodzaju 
umowach?

– Strony często zapomi-
nają o dokładnym określeniu 
przedmiotu umowy. Kolejny 
błąd to brak protokołu zdawczo-
odbiorczego, szczególnie gdy 
stan gruntów jest zły i na czas 
doprowadzenia ich do porząd-
ku wydzierżawiający rezygnuje 
z czynszu na pewien okres. Jeśli 
protokołu nie ma, domniemy-
wa się, że rzecz została dzier-

żawcy wydana w stanie dobrym 
do umówionego użytku. Często 
zapomina się o określeniu obo-
wiązków wydzierżawiającego 
i dzierżawcy, a dotyczyć one 
mogą na przykład ulepszeń.

Kolejne uchybienia dotyczą 
czynszów, na przykład brak jest 
w umowach wyraźnego określe-
nia daty płatności. W tym przy-
padku za strony zdecyduje ko-
deks określając, że czynsz płatny 
będzie co pół roku „z dołu”, za-
tem pierwszą kwotę należności 
z tego tytułu otrzymamy od 
dzierżawcy dopiero po upływie 
pół roku od dnia udostępnienia 
mu gruntu.

– Rolnicy określają cza-
sem czynsz jako równowar-
tość określonej ilości zboża. 

Czy jest to dopuszczalne ?
– Tak, jak najbardziej jest 

to popularna forma. Niestety, 
z mojej praktyki wiem, że i tu po-
jawiają się uchybienia. Na przy-
kład rolnicy ustalą, że czynsz 
będzie wynosił 500 kg zboża, 
a zapomną wskazać jakiego.

– Jakie groźniejsze błędy 
można jeszcze wskazać?

– Spotkałam się z przy-
padkami, gdy strony zawierając 
umowę dzierżawy na czas okre-
ślony, na przykład na 10 lat, nie 
pomyślały o tym, żeby zamieścić 
w niej prawo do jej wypowiedze-
nia. Tymczasem z orzecznictwa 
sądu najwyższego wynika, że 
aby umowa mogła zostać wypo-
wiedziana, strony muszą wpisać 
takie zastrzeżenie w jej treści, co 
więcej – wymaga się, by w samej 
umowie określić wówczas przy-
padki, które upoważniają rolnika 
do wypowiedzenia umowy, np. 
spóźnienie z płatnością czynszu, 
niewłaściwą gospodarkę rolną 
itp.

– Czy te wszystkie uchy-
bienia daje się naprawić już po 
podpisaniu umowy ?

– Czasem, przy dobrej woli 
stron, można taką umowę anek-
sować. Częściej na mankamenty 
umowy rolnik zwraca uwagę do-
piero wtedy, gdy sprawa trafi już 
do sądu. Jak zawsze naprawienie 
czegokolwiek post factum jest 
znaczenie trudniejsze niż zapo-
bieganie szkodom wcześniej Nie-
kiedy z udziałem adwokata uda 
się naprostować różnego typu 
niejasności umowy. Wszystko 
zależy jednak od dowodów, któ-
re uda się przedstawić i trafnej 
argumentacji prawnej.

Adwokat Anna 
Krawczyk-Koźmińska 

fot. pixabay

Przy zawieraniu umowy dzierżawy gruntu, strony powinny pamiętać o zachowaniu formy pisemnej

Urząd skarbowy

Pamiętaj o pliku kontrolnym
Do 26 lutego podatnicy VAT (VAT-7 i VAT-7K) muszą złożyć pierwszy Jednolity Plik 
Kontrolny za styczeń 2018 r. 

JPK_VAT to zestaw informa-
cji o zakupach i sprzedaży, który 
wynika z ewidencji VAT przed-
siębiorcy za dany okres. Przesyła 
się go wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, w określonym ukła-
dzie i formacie.

Od 1 lutego 2018 r. podatni-
cy VAT otrzymali do dyspozycji 

nowe, bezpłatne narzędzie do 
wysyłania JPK_VAT – aplikację 
e-mikrofirma.E-mikrofirma nie 
jest programem finansowo-
księgowym. To intuicyjna apli-
kacja ułatwiająca najmniejszym 
przedsiębiorcom wywiązywa-
nie się z nowego obowiązku, 
w szczególności gdy nie korzy-

stają z fachowej pomocy księ-
gowej.

E-mikrofirma umożliwia 
m.in. wystawianie faktur kra-
jowych, zapisywanie faktur za-
kupu, automatyczne utworze-
nie ewidencji VAT na podstawie 
wprowadzonych dokumentów 
czy dodanie sprzedaży para-

gonowej. Dzięki niej podatnicy 
automatycznie wygenerują JPK_
VAT, wyślą go do Ministerstwa Fi-
nansów oraz pobiorą Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru (UPO).

Aplikacja e-mikrofirma, 
a także formularz oraz infor-
macje, jak utworzyć i wysłać 
JPK_VAT, są dostępne na stronie 
www.jpk.mf.gov.pl.

Do wysłania pliku JPK_VAT 
konieczna jest jego autoryza-
cja (uwierzytelnienie). Służy do 
tego jeden z dwóch podpisów 
elektronicznych: kwalifikowany 
podpis elektroniczny oraz Profil 

Zaufany (eGO).
Profil Zaufany (eGO) to bez-

płatne narzędzie, dzięki które-
mu można potwierdzać swoją 
tożsamość w internecie (służy 
jako elektroniczny podpis) i ko-
rzystać z wielu usług online na 
portalach urzędowych. 

Profil Zaufany można zało-
żyć na dwa sposoby:

– przez system bankowości 
elektronicznej, bez konieczności 
wychodzenia z domu;

– przez internet (www.
pz.gov.pl), potwierdzając go 
w urzędzie skarbowym.
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Joga – w drodze po zdrowie
ĆWICZENIA  Człowiek sam odpowiada za swój stan zdrowia i musi być tego świadomy. Takie podej-
ście ułatwia znalezienie motywacji do ćwiczeń

W dzisiejszym odcinku spo-
tkania z jogą przedstawimy kilka 
zagadnień teoretycznych, które 
warto poznać. Większość ludzi, 
zwłaszcza z krajów europejskich, 
myśli o jodze jako o zestawie 
pozycji i ćwiczeniach oddecho-
wych. Jest to jednak tylko jeden 
z elementów tej filozofii. W jo-
dze można wyróżnić osiem pod-
stawowych gałęzi. Pierwszą jest 
na pewno Yama, czyli pięć cnót, 
które wpływają na twoje rela-
cje z innymi. To niekrzywdze-
nie, prawdomówność, niekra-
dzenie, wstrzemięźliwość i brak 
przywiązania. Druga gałęzią jest 
Niyama, czyli obserwowanie 
swojego postępowania – w jaki 
sposób fizycznie reagujemy na 
swoje życie. Trzecią gałęzią są 
Asany, czyli pozycje fizyczne, 
które przestawiamy w naszych 
artykułach. Następną gałęzią jest 
Pranayama, czyli zestaw ćwiczeń 
oddechowych. Dalej występuje 
jeszcze Pratyahara, czyli skupie-
nie się na wnętrzu własnego ja, 
wycofanie naszych zmysłów ze 
świata zewnętrznego. Kolejną 
gałęzią jogi jest Dharana, czyli 
koncentracja, która poprzedza 
medytację – Dyana. Ostatnim 
punktem jest osiągnięcie oświe-
cenia, czyli samorealizacji.

Słowo joga znaczy dosłownie 
„zjednoczenie” lub „jarzmo” i jest 
to związek umysłu, ciała, ser-
ca i działań. Kojarzona jest ona 
z serią pozycji fizycznych, które 
wzmacniają ciało i umysł. W ten 
sposób dochodzimy do sformu-
łowania hatha joga. Tu widzimy 
dwa przeciwieństwa, występu-
jące w słowie hatha. Wyraz ten 
to w sumie dwa pojęcia: słońca 
i księżyca. Pierwsze jest synoni-
mem ciepła i męskości, a drugi 
to z kolei chłód i kobiecość. Tak, 
więc hatha musi połączyć te dwie 
przeciwności.

Mamy wiele rodzajów jogi, 
ale ich podstawą, trzonem jest 
na pewno hatha joga. Niektóre 
rodzaje powstają „pod zamó-
wienie” człowieka Zachodu, ale 
tak na poważnie to możemy wy-
różnić kilka nurtów. Najbardziej 
powszechna jest na pewno joga 
Iyengara, mistrza wywodzące-
go się z miasta Puna, które jest 
mekką joginów z całego świata. 
Opiera się ona na szczegółach. 
Wykonywane ćwiczenia są bar-

dzo statyczne, ale mimo to ciało 
cały czas pracuje. Jest ona de-
dykowana osobom z dolegliwo-
ściami zdrowotnymi, z bólami 
kręgosłupa. Dynamiczna ash-
tanga vinyasa joga jest polecana 
ludziom, którzy pragną działać. 
Ćwiczenia są tak ułożone, że ich 
wykonanie wymaga dużej wy-
trzymałości i wiedzy na temat 
ich poszczególnych sekwencji. 
Trzeba uważać, aby nie doznać 
kontuzji.

Bikram joga to zestaw ściśle 
określonych asan, wykonywa-
nych również w ściśle określonej 

kolejności, ale w pomieszczeniu 
o temperaturze powietrza prze-
kraczającej 42 stopnie. Kundali-
ni joga, czyli joga hormonalna, 
ma na celu wyrównanie energii 
i oczyszczenie. Ćwiczenia są tak 
dobrane, że może je wykonać 
każdy, bez względu na wiek czy 
stopień zaawansowania. 

Dzisiaj przedstawimy dwie 
kolejne pozycje.

Pozycja 1: Kąt rozciągnięty 
(Utthita Parśvakonasana)

Aby wykonać tę pozycję, sta-
jemy w rozkroku na szerokość 
120 centymetrów, wyciągamy 
ramiona na boki. Stopy ustawia-
my podobnie, jak w poprzednich 
pozycjach: czyli przednią skręca-
my o 90 stopni, a tylną o 30-40 
stopni. Zginamy przednie kolano 
starając się, aby udo i łydka były 
pod kątem prostym. Następnie 
rękę kładziemy na podłodze po 
wewnętrznej lub zewnętrznej 
stronie przedniej stopy. Dru-
ga rękę wyciągamy pionowo do 
góry, otwierając w ten sposób 
klatkę piersiową. Pozostajemy 

w tej pozycji około 30 sekund. 
Następnie robimy pozycję na 
drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
kolana i kręgosłup. Otwiera 
klatkę piersiową. Uśmierza bóle 
pleców i łagodzi rwę kulszową. 
Rozciąganie wzmacnia biodra 
i brzuch, stymuluje także na-
rządy wewnętrzne, a tym sa-
mym pomaga usuwać toksyny 
z naszego organizmu. Odchudza 
okolice talii i bioder, daje poczu-
cie stabilności.

Pozycja 2: Krzesło 
(Utkatasana)

Jako pozycję wyjściową 
przyjmujemy pozycję „góry” (po-
łącz stopy razem; kostki, duże 
palce u stóp, pięty są razem; 
czubek głowy skierowany do 
góry, barki ściągnięte i skierowa-
ne w dół; pięty, biodra i czubek 
głowy powinny znajdować się 
w tej samej linii. Palce dłoni wy-
dłużone i skierowane do dołu). 

Następnie podnosimy obie ręce 
przed siebie, można je podnieść 
całkowicie do góry, nad głowę. 
Teraz staramy się zgiąć obie nogi 
w kolanach w ten sposób, jak-
byśmy siadali na krześle. Proszę 
zwrócić uwagę, by nasze kolana 
nie wychodziły z przodu przed 
stopy (patrząc z góry). To bardzo 
ważne. Po kilku sekundach zni-
żamy się w kierunku podłogi. Im 
dłużej wytrzymamy w tej pozy-
cji, tym lepiej. Pozycja wydaje się 
łatwa, ale wymaga sporej kon-
centracji i mocnych nóg.

Ta asana uelastycznia kostki, 

barki oraz wzmacnia całe nogi. 
Wzmacniają się także narządy 
brzuszne oraz kręgosłup i klat-
ka piersiowa. Pozwala się pozbyć 
sztywności barków, podnosi 
przeponę i wzmacnia serce.

(Maw)
fot. archiwum 

P. i K. Sulikowscy

Turystyka

Poznaj region z przewodnikiem
Urząd marszałkowski zaprasza do bezpłatnego zwiedzania atrakcji turystycznych 
Kujaw i Pomorza w weekend 24 i 25 lutego. W programie między innymi spacery 
z przewodnikami oraz zwiedzanie wystaw i muzeów.

Zapisy do udziału w akcji 
odbywają się na stronie http://
rejestracja.kujawsko-pomorskie.
pl/. Rejestracja trwa do 22 lutego. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

– To kolejna odsłona na-
szej dorocznej akcji wspólnego 
poznawania Kujaw i Pomorza 
z przewodnikiem. W bogatej 
ofercie muzeów, kół przewod-
nickich i klubów turystycznych 
z pewnością każdy znajdzie coś 

dla siebie. Zapraszamy dzieci, 
młodzież, seniorów i całe rodzi-
ny – mówi marszałek Piotr Cał-
becki.

W przygotowanie akcji włą-
czyło się prawie 40 instytucji 
i organizacji z regionu. Na miesz-
kańców i turystów czeka kilka-
dziesiąt propozycji spędzenia 
wolnego czasu – zwiedzanie wy-
staw, zabytków i innych atrakcji 
turystycznych, a także prelekcje, 

rajdy oraz gry miejskie.
W programie między inny-

mi spacer tematyczny „Apteka 
w krajobrazie miejskim ukryta”, 
zakończony spotkaniem z zielar-
ką w Żninie; zwiedzanie zabytko-
wego księgozbioru bernardynów 
bydgoskich; wycieczka ślada-
mi św. Walentego w Chełmnie; 
gra miejska „Zagadki centrum 
miasta” w Inowrocławiu; rajd 
„Bydgoszcz nocą”; spacer po to-

ruńskiej Starówce poświęcony 
mniej znanym legendom i opo-
wiastkom o Toruniu; a także 
zwiedzanie Zamku Golubskiego 
oraz Fortu Wielka Księża Góra 
w gminie Grudziądz. Warto też 
zwrócić uwagę na szereg spotkań 
poświęconych Annie Wazównie, 
które są organizowane w roku 
obchodów 450. rocznicy urodzin 
tej wyjątkowej, związanej z na-
szym regionem, księżniczki.

Z oferty można skorzystać 
w 22 miejscowościach: Biskupinie, 
Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmnie, 
Ciechocinku, Golubiu-Dobrzy-
niu, Grudziądzu, Inowrocławiu, 
Jabłonowie Pomorskim, Korono-
wie, Kruszwicy, Nieszawie, Pako-
ści, Solcu Kujawskim, Strzelnie, 

Świeciu, Toruniu, Rypinie, Wene-
cji (gm. Żnin), Wielkich Lniskach 
(gm. Grudziądz), Włocławku, Żni-
nie. Żeby zobaczyć, jakie atrakcje 
są dostępne, na stronie poświę-
conej rejestracji należy wybrać 
odpowiednią miejscowość.

Wydarzenie odbędzie się 
w ramach wojewódzkich obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 
Przewodnika Turystycznego. 
Obchody organizowane są przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 
i Wojewódzki Samorząd Prze-
wodników Turystycznych PTTK 
już po raz ósmy. Do akcji „Poznaj 
swój region z przewodnikiem” 
włączają się również instytucje 
samorządowe z całego regionu.
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

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

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

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

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Sprawa, na której kiedyś ci zależało, powróci i bę-
dziesz z tego powodu bardzo zadowolony. Myślami 
będziesz krążył w przeszłości, może zadzwonisz do 
swojej dawnej sympatii. By uniknąć rozczarowania 
pamiętaj, że czas płynie, a ludzie się zmieniają. Pod 
wpływem walentynkowego klimatu zaczniesz szukać 
nowych doznań, znajomości. Czy dla przelotnego 
flirtu warto ryzykować?

Ferie będą teraz głównym punktem twoich zaintereso-
wań. Nieważne, czy gdzieś wyjeżdżasz, czy zostajesz 
w domu, będziesz starał się ze wszystkich sił umilić 
sobie i otoczeniu ten czas. Beztroska, relaks, zabawa 
– na tym ci zależy. Kiedy już oderwiesz się myślami 
od stresów, wymagań szefa, pamiętaj, że masz pew-
ne zawodowe sprawy do załatwienia. I lepiej ich nie 
odpuszczaj.

Postanowisz właśnie teraz wykorzystać urlop. Po-
ciągać cię będą miejsca oddalone od ludzi, gdzie 
żyje się innym rytmem, który wyznacza natura. Po-
chodzić po górach, od schroniska do schroniska? 
Dobry pomysł, o ile taki sposób regeneracji ci od-
powiada. Może podczas podróży coś zwróci twoją 
uwagę i przerodzi się w nowe hobby? Nie zamykaj 
się na nowe doświadczenia.

Nie będziesz w dobrej formie intelektualnej. Unikaj 
osób, których nie lubisz, nie podejmuj ryzykownych 
decyzji. Po prostu przeczekaj gorszy czas. Sprawy 
rodzinne będą wymagały twojego zaangażowania. 
Koniecznie znajdź czas dla najbliższych, którzy cię 
potrzebują, to bardzo ważne.

Dużo będzie się działo, zwłaszcza w sprawach zawo-
dowych. Będziesz mieć poczucie, że nie nadążasz za 
sytuacją, poczujesz niepokój. Jeśli nie masz ochoty 
nigdzie wyjeżdżać w weekend, zostań w domu, od-
pocznij. Zadbaj o to, by się wyspać, wybierz się na 
długi spacer. Ładuj baterie.

Będziesz cieszyć się dobrą formą i doskonałym 
humorem, staniesz się duszą towarzystwa. W pracy 
zechcesz podjąć się nowych zadań, poradzisz sobie 
z nimi bez problemu. Jeśli otrzymasz propozycję 
wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystaj. Poznasz tam 
kogoś ciekawego.

Tydzień pod znakiem wyciszenia. Unikaj konfliktów, 
a jeśli czegoś nie rozumiesz, nie żądaj wyjaśnień, 
tylko poczekaj, aż sytuacja sama się wyklaruje. 
Także w relacjach z partnerem nie stawiaj spraw 
na ostrzu noża. Skup się na pozytywnych stronach 
tego związku.

Nabrałeś ostatnio sił i tryskasz optymizmem. Twój 
dobry nastrój udzieli się otoczeniu, znajomi będą 
chętnie cię zapraszać, a inni ludzie lgnąć do ciebie. 
Sukces towarzyski murowany. W pracy przed tobą 
ważna rozmowa. Skup się na szczegółach, a zyskasz 
przewagę nad konkurencją. Ktoś z rodziny poprosi 
cię o pomoc w remoncie lub o transport do lekarza. 
Wywiąż się z tego.

To do ciebie niepodobne, ale staniesz się zamknięty 
w sobie i markotny. Uważaj, by nie przegapić nada-
rzających się szans. Możesz być szczególnie kry-
tyczny, czujny, a mimo to los ci sprzyja. Przełożeni 
docenią twoją pracowitość i poświęcenie w okresie 
urlopowym, spodziewaj się więc premii. Najlepiej 
jak spożytkujesz ją na jakieś przyjemności, by przy-
wrócić dobry nastrój.

Gorący okres w pracy. Nie będziesz narzekał na 
brak zadań, wręcz przeciwnie – nie wiadomo, w co 
ręce włożyć. Pożytek z tego taki, że więcej zarobisz. 
Uważaj na to, co i komu mówisz. Wrogowie nie śpią 
i będą chcieli wykorzystać plotki, by tobie zaszko-
dzić. Wszelkie sekrety najlepiej po prostu zachować 
dla siebie. Unikniesz tym samym nieprzyjemnych 
rozczarowań.

Pora zebrać się, spakować i wyruszyć na ferie. Nic się 
nie stanie, jeśli przestaniesz pilnować innych na kilka 
dni. Wyluzuj, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Co 
więcej, daj sobie pozwolenie na słabość i możliwość 
zwrócenia się do kogoś o pomoc. Partner będzie dla 
ciebie opoką, o ile puścisz w niepamięć kłótnie i nie-
porozumienia. Przypomnij sobie, dlaczego jesteście 
razem.

Ferie w pełni i nagle okaże się, że w pracy jesteś nieza-
stąpiony. Udzielisz pomocy młodszym stażem współ-
pracownikom, którzy nie radzą sobie z zadaniami, roz-
wiążesz konflikt w zespole. Jednym słowem, chcąc nie 
chcąc, sprawdzisz się, co wiosną może zaowocować 
awansem. W sprawach sercowych też będzie się działo. 
Poznasz kogoś na zajęciach sportowych.

Kolorowanki dla dzieci
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tworzą, zwiedzają i integrują
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Kontynuujemy nasz cykl poświęcony kołom gospodyń wiejskich. Tym razem 
przybliżamy działalność KGW w Gałczewku, którego przewodniczącą jest Mirosława Bajek 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gałczewku istnieje, z przerwa-
mi, od około 50 lat. W obecnym 
kształcie działa od 2010 roku, 
a jej przewodniczącą jest Miro-
sława Bajek. Wraz z nią pracuje 
jeszcze 10 pań. Rozpiętość wie-
kowa członkiń koła jest duża. 
Najmłodsza działaczka ma około 
32 lat, a najstarsza ponad 70. 

Głównym celem działalno-
ści, jak podkreśla przewodniczą-
ca, jest kultywowanie rodzinnej 
tradycji i troska, aby ocalić od 
zapomnienia obrzędy i zwycza-

je panujące na wsi. Panie z KGW 
organizują różnego rodzaju wy-
darzenia kulturalne i imprezy 
okolicznościowe, otwarte dla 
wszystkich mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dzieci. 

– Wykorzystujemy wiejską 
świetlicę, która jest bardzo do-
brze wyposażona i może po-
mieścić około 100 osób. Dużo 
prac i inicjatyw podejmujemy 
wspólnie z druhami Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gałczewku, 
a także przy wsparciu naszego 

sołtysa. Możemy zawsze liczyć 
na ich wsparcie i pomoc. Stara-
my się zawsze odwdzięczyć. Ta-
kim dobrym przykładem jest na 
pewno pomóc naszym druhom 
przy organizacji 70-lecia OSP 
w Gałczewku, które przypadało 
w 2016 roku – tłumaczy Mirosła-
wa Bajek.

Dla najmłodszych corocznie 
organizowane są Mikołajki. W tej 
zabawie uczestniczy około 60 
dzieci i każde z nich otrzymuje 
paczkę świąteczną. Z okazji Dnia 
Dziecka koło przygotowuje festy-

ny, a także atrakcyjne wycieczki. 
– Byliśmy między innymi 

w Bydgoszczy w Ośrodku Rekre-
acji Konnej – mówi przewodni-
cząca. – Zabawa ze zwierzętami 
przyniosła dzieciom dużo wra-
żeń i radości. 

Dla dorosłych w okresie kar-
nawału przewidziane są zabawy 
i bale sylwestrowe. Bawi się na 
nich średnio około 100 osób. 

– Co roku, z okazji Dnia Ko-
biet, nasze panie są zapraszane 
przez wójta gminy i władze sa-
morządowe na koncerty, które 
odbywają się w Szkole Podsta-
wowej w Gałczewku – opowiada 
Mirosława Bajek. – Możemy po-
słuchać znanych artystów z Pol-
ski. Śpiewali dla nas między inny-
mi: Zbigniew Wodecki, Eleni, były 
także kabarety. Takie imprezy 
świadczą o tym, że nasza dzia-
łalność jest doceniana i stwa-
rza potencjał do powstawania 
kolejnych kół. W okresie letnim 
są organizowane wycieczki. Na 
przestrzeni ostatnich lat odwie-
dziliśmy wiele ciekawych miejsc. 
Byliśmy np. w Warszawie, Gdań-
sku, Sopocie, Krakowie, Miko-
łajkach i Olsztynie. W ostatnim 
roku odwiedziliśmy malowni-
czy Kazimierz Dolny. Uczestnicy 
z sentymentem wspominają uro-

cze, stare kamieniczki kazimie-
rzowskiego rynku, ruiny zamku 
no i oczywiście słynne wąwozy 
oraz smaczne „koguciki”. W tym 
roku planujemy zwiedzić Jurę 
Krakowsko-Częstochowską.

Koło brało również  udział 
w korowodach dożynkowych 
z wieńcem. W 2012 roku panie 
zdobyły pierwsze miejsce za 
udział w konkursie wieńca trady-
cyjnego w gminie Dębowa Łąka 
i trzecie miejsce w swojej gmi-
nie.

– Swoja pasją i zaangażo-
waniem zaraziliśmy również 
panów, którzy chętnie poma-
gają nam przy cięższych obo-
wiązkach – opowiada Mirosława 
Bajek. – Przynależność do koła 
gospodyń wiejskich oznacza nie 
tylko pracę, ale także doskonałą 
odskocznię od codzienności. Jest 
to „chwila dla siebie”, a przede 
wszystkim okazja do wyjścia 
z domu. Zachęcam wszystkie pa-
nie z naszej okolicy, aby oderwa-
ły się na chwilę od obowiązków, 
komputerów i przyłączyły się do 
naszej organizacji. Czas płynie 
nieubłaganie i szkoda go marno-
wać na życie w odosobnieniu.

(Maw)
fot. (Maw) i nadesłane

Członkinie koła na spotkaniu z wójtem gminy Golub-Dobrzyń
KGW w Gałczewku 
kieruje Mirosława Bajek

Gmina Golub-Dobrzyń

Docenili seniorów
7 lutego po raz drugi w historii w Ostrowitem zorga-
nizowano Gminny Dzień Seniora.

Z każdego sołectwa gminy 
Golub-Dobrzyń do Ostrowitego 
przybyło po 10 osób. Za ich wy-
bór odpowiedzialni byli sołtysi. 
Łącznie w sali Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ostrowitem 
zgromadziło się ponad 200 osób. 
Za organizację imprezy odpowia-
dali: urząd gminy, ZSP w Ostrowi-
tem oraz Gminne Centrum Wo-
lontariatu.

– W części artystycznej za-
prezentowali się: chór klubu se-

niora z Ostrowitego, chór szkolny, 
harcerze z Gałczewa oraz grupa 
teatralna z Ostrowitego – mówi 
Krzysztof Pieczka, sekretarz gmi-
ny Golub-Dobrzyń.

Seniorzy otrzymali życze-
nia od władz gminy, a następnie 
mogli integrować się przy poczę-
stunku.

– Zainteresowanie wspólnym 
świętowaniem seniorów pokazuje 
jak potrzebne są tego typu inicja-
tywy dla starszej części gminnej 

społeczności – dodaje Krzysztof 
Pieczka.

Przy okazji dnia seniora 
udało się rozstrzygnąć konkurs 
mający na celu wyłonienie ha-
sła przyświecającego Gminnemu 
Centrum Wolontariatu.

– Konkurs wygrała Joanna 
Uzarewicz, która zaproponowa-
ła hasło „Otwarte dłonie i serca”.  
Drugie miejsce przypadło Zofii 
Ziółkowskiej i jej propozycji: „Je-
stem z Tobą i dla Ciebie”, a trzecie 
Wiktorowi Głowińskiemu („Sie-
bie-Wam”) – mówi Anna Rydziń-
ska koordynator klubów wolonta-
riackich na terenie gminy.

(pw)
fot. nadesłane
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Ofiarność opiekunki

Wieża dla lokomotyw Pożar szkoły 

W 1939 roku na wakacyjnym turnusie w Golubiu przybywały dzieci z siero-
cińca im. Józefa Hallera w Piotrkowie Trybunalskim. Niestety wizyta zakoń-
czyła się tragedią.

W 1913 roku rozpoczęła się budowa drogi z Kowalewa do Chełmży. Aby od-
nowiony trakt był przyjazny dla mieszkańców, konieczne były spore zmiany 
w panoramie kowalewskiego dworca.

W 1930 roku w Mlewie wybuchł pożar, który ogar-
nął budynek szkoły.

Był 14 kwietnia 1930 roku. 
Późnym wieczorem w budyn-
ku szkoły w Mlewie pojawiły 
się pierwsze płomienie. Miesz-
kająca na pierwszym piętrze 
nauczycielka – Małkiewicz, 
nie zdołała uratować swoich 
rzeczy. Cały jej dobytek spło-
nął. Straże pożarne potrzebo-
wały trochę czasu na dotarcie 
do Mlewa. 

Budynek udało się ugasić, 

ale straty wyceniono na 20 tys 
zł. Obiekt był ubezpieczony na 
6,5 tys. zł. O odbudowę musiał 
zatroszczyć się samorząd po-
wiatu wąbrzeskiego. Decyzję 
o pomocy dla szkoły i nauczy-
cielki podjęli radni podczas 
obrad sejmiku powiatowego. 
Przyczyn pożaru nie udało się 
ustalić. 

(pw), fot. ilustracyjne

Podczas wakacji dzieci 
zwiedziły zamek w Golubiu, 
wizytowały także Toruń. Po-
nieważ pogoda dopisywała, 29 
czerwca udały się nad jezioro 
w Owieczkowie. Opiekowała się 
nimi wychowawczyni – Klep-

czarkówna. 
Nagle jeden z chłopców za-

czął tonąć. Dzielna opiekunka 
rzuciła się na ratunek i udało 
się jej uratować chłopca. Sama 
utraciła siły i poszła na dno. 
Przybyli rybacy wyciągnęli 

zwłoki bohaterskiej wycho-
wawczyni po kilku godzinach 
poszukiwań. Sprawa odbiła 
się szerokim echem w Golubiu 
i okolicy. 

(pw)

Droga z Kowalewa do 
Chełmży była poddawana licz-
nym naprawom w trakcie XIX 
wieku, ale w 1913 roku posta-
nowiono ostatecznie uporać się 
z męczącym i niebezpiecznym 
przejazdem klejowym. Wybra-
no opcję budowy tunelu pod 
torami. Inwestycja była dość 

droga, ponieważ kosztowała 8 
tys. marek. 

Przy okazji na dworcu poja-
wił się nowy budynek – wieża 
ciśnień. Zadaniem było dopro-
wadzanie wody do wszystkich 
budynków związanych z kom-
pleksem dworca. Obok wieży 
zaczęto także wznosić prze-

pompownię. Woda z wieży ci-
śnień musiała trafiać także do 
parowozów. Bez wody, którą 
następnie podgrzewano, nie 
mogłyby one jeździć. Woda do 
parowozów z wieży była wyko-
rzystywana do napełniania pa-
rowozów do lat 70. XX wieku. 

(pw)

Koronację rozpoczynała 
msza w kościele mariackim 
w Krakowie. Stamtąd najważ-
niejsi dostojnicy wyruszali 
w pieszą procesję na Wawel. To 
jak wysoko szło się w procesji, 
było odbiciem statutu społeczne-
go. Nad tym, by nikt nie opusz-
czał przypisanego mu miejsca 
czuwali mistrzowie ceremonii. 
Po dotarciu na zamek tylko ar-
cybiskup krakowski i prymas 
wchodzili na salę królewską, 
gdzie czekał przyszły król i jego 
towarzysze. Marszałek koronny 
ubierał króla w złociste trze-
wiki, tunikę, białą dalmatykę 
i rycerskie rękawice. Wszystko 

wieńczył bogaty płaszcz. 
Król stawał między dygni-

tarzami, a arcybiskup kropił go 
wodą święconą. Następnie dwaj 
biskupi: krakowski i kujawski, 
prowadzili monarchę pod ra-
miona do kościoła. Przed kró-
lem szedł kasztelan krakowski 
z koroną, wojewoda krakowski 
z berłem, wojewoda wileński 
ze złotym jabłkiem, wojewoda 
poznański z mieczem – szczerb-
cem. Po dotarciu do katedry 
wawelskiej insygnia władzy 
składano na ołtarzu.  Biskupi 
przekazywali królowi rady do-
tyczące tego, jak rządzić. 

Zadaniem króla było padnię-

cie na twarz i modlitwa do Boga. 
Kiedy zakończył, powstawał 
i był przygotowany do przyjęcia 
namaszczenia. Arcybiskup na-
bierał na palec święty olej, któ-
rym namaszczał królowi prawą 
rękę od dłoni do łokcia, następ-
nie kark mówiąc słowa:

 – Namaszczam cię na króla 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego. Amen. 

 Po namaszczeniu następo-
wały kolejne modlitwy i zapi-
nanie odzieży królewskiej przez 
jednego z biskupów. Dopiero po 
tym wstępie król mógł zasiąść 
na tronie, a biskupi rozpoczyna-
li mszę koronacyjną. 

Podczas nabożeństwa arcy-
biskup podawał królowi szczer-
biec, który następnie przywie-
szano do pasa. Drugą czynnością 
było nałożenie korony na gło-
wie, a później przekazanie ber-
ła i jabłka. Każdej czynności 
towarzyszyły modlitwy. Zada-
niem króla było odwrócenie się 
w stronę wiernych i wyciągnię-
cie z pochwy szczerbca i wyko-
nanie trzykrotnie znaku krzyża 
w powietrzu. 

Dla monarchy msza koro-
nacyjna była wysiłkiem fizycz-
nym. Dzień przed koronacją 
spowiadał się i do czasu komu-

nii podczas mszy koronacyjnej 
pozostawał na czczo. Uroczystą 
pieśnią wieńczącą koronację 
było Te Deum, czyli Ciebie Boga 
wychwalamy.  W tym momen-
cie odzywały się także dzwony 
we wszystkich krakowskich ko-
ściołach, a z zamkowych wałów 
odzywały się salwy armatnie. 

Po wyjściu z kościoła król 
zasiadał do ośmiokonnej karety 
i udawał się na zamek. W mie-
ście w dniu koronacji odbywały 
się zabawy i turnieje rycerskie. 
Słychać było muzykę, a wieczo-
rem odpalano sztuczne cofnie. 

Następnego dnia po korona-
cji król konno zjeżdżał z zamku 
do miasta na ratusz. Dobrym 
zwyczajem było, by poprzedzał 
go podskarbi koronny. Jego za-
daniem było rozrzucanie mię-
dzy tłum pieniędzy. Nie były to 
byle jakie monety, ale pierwsze 
bilony ze stemplem nowego kró-
la. Na krakowskim rynku dla 
króla przygotowywano tron. 
Burmistrz ofiarowywał mu zło-
te klucze do miasta, a monarcha 
odwdzięczał się rozmaitymi ła-
skami. Na Wawelu jeszcze kilka 
dni odbywały się uczty i festy-
ny. 

Jak widać, koronacja królów 
Polski była ceremonią zanurzo-

ną w religii. Zupełnie inaczej 
wyglądały koronacje carów Ro-
sji. Pamiętajmy, że kilku z nich 
nosiło także tytuł królów Polski. 
Carowie nie mieli w zwyczaju 
bycie koronowanymi. Czynili to 
asami. Metropolita moskiewski 
przynosił im koronę, którą oso-
biście zakładali na swoje skro-
nie. Identycznie działo się z żoną 
cara, którą władca koronował 
także osobiście. 

Car Mikołaj I uczynił Pola-
kom niespodziankę, gdy trzy 
lata po koronacji w Moskwie 
przybył do Warszawy, by tu ko-
ronować się na króla Polski. Był 
maj 1829 roku. Car specjalnie 
przywdział polski mundur.  Była 
to ostatnia koronacja królewska 
na ziemiach polskich. Koronacja 
nie została odebrana najlepiej. 
Car musiał kryć się za szpalerem 
żołnierzy, ponieważ krążyły po-
głoski o planowanym zamachu. 
Koronacja była cieniem dawnych 
uroczystości. Brakowało nawet 
szczerbca i polskiego berła, które 
zniknęły zniszczone przez Pru-
saków po zaborach. Nawet koro-
na nałożona a głowę cara/króla 
była „pożyczona”. Była to dawna 
korona carycy Anny Iwanówny. 

(pw)

Królewska koronacja
OBYCZAJE  Królewska koronacja była obrzędem religijno-państwowym. Prawie wszystkie ko-
ronacje polskie odbyły się w Krakowie. Nie liczymy tu pierwszych Piastów oraz ostatniego króla 
– Stanisława Augusta Poniatowskiego, który koronował się w Warszawie  
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R E K L A M A

Wojna popia
KONFLIKTY  Mimo wygrania z Zakonem Krzyżackim 
wojny 13-letniej, w Prusach, w drugiej połowie XV wie-
ku, dochodziło do starć polsko-krzyżackich. Powodem 
tzw. wojny popiej był spór króla Kazimierza Jagielończy-
ka z biskupem Mikołajem Tungenem. Walki toczyły się 
między innymi na Ziemi Chełmińskiej

Po II pokoju toruńskim 
w 1466 roku Warmia została 
włączona jako część Prus Kró-
lewskich do Korony. Król Pol-
ski miał prawo zatwierdzania, 
wybieranego przez kapitułę 
warmińską, biskupa war-
mińskiego. Po nagłej śmier-
ci nieprzychylnego zakonowi 
biskupa warmińskiego Pawła 
Legendorfa, kapituła warmiń-
ska powołała na jego miejsce 
urzędnika kancelarii papie-
skiej rodem z Warmii Mikołaja 
Tungena, co stało się przyczy-
ną długotrwałych sporów. 

Powodem sporu było to, 
że Tungen był związany z pa-
piestwem, którego polityka 
w wielu punktach kolidowała 
z polityką polską oraz że był 
to człowiek obcy dla króla. 
W związku z tym polski wład-
ca chciał powierzyć biskupstwo 
warmińskie swemu zaufane-
mu biskupowi chełmińskiemu 
Wincentemu Kiełbasie. Nieste-
ty, papież Paweł II zatwierdził 
w 1468 wybór Tungena przez 
kapitułę warmińską.

Mikołaj Tungen odczekał 
kilka lat w Rzymie, po czym 
przybył na Warmię w przebra-
niu mnicha w lecie 1470 roku. 
Nie zdołał w niej początko-
wo osiąść, więc zbiegł do Rygi. 
W 1471 roku papieżem został 
Sykstus IV, w związku z tym 
król Kazimierz, nie mogąc uzy-
skać nominacji papieskiej dla 
biskupa Kiełbasy, skutecznie 
przeforsował nowego kandyda-
ta na biskupstwo warmińskie 
w osobie podkanclerzego ko-
ronnego Andrzeja Oporowskie-

go, a Tungen dostał biskupstwo 
kamieńskie. To postępowanie 
wzbudziło jednak opór stanów 
pruskich, dla których Oporow-
ski był człowiekiem obcym, 
w przeciwieństwie do lubiane-
go Wincentego Kiełbasy. 

W tym samym roku 
królewicz Kazimierz po-
niósł porażkę w stara-
niach o koronę Węgier, co 
postanowił wykorzystać 
Tungen i wspierające go 
stany pruskie. W maju 
1472 roku Mikołaj Tungen 
przybył po raz drugi na 
Warmię i wykorzystując 
poparcie zakonu krzy-
żackiego, zajął większą 
część Warmii z Branie-
wem z wyjątkiem Lidz-
barka Warmińskiego 
i Jezioran, które prze-
szły w jego ręce dopiero 
w 1474 roku. Następnie 
wziął go pod opiekę król 
Węgier Maciej Korwin, 
który był w konflikcie 
z królem Kazimierzem 
na tle starań jego syna 
o koronę węgierską i w związ-
ku z tym w 1474 roku najechał 
Małopolskę. Ośmielony tymi 
wydarzeniami wielki mistrz 
Henryk von Richtenberg w li-
stopadzie 1476 roku odmówił 
królowi pomocy zbrojnej prze-
ciwko biskupowi Tungenowi 
oraz dodatkowo wszedł z nim 
w jawny sojusz skierowany 
przeciwko Polsce. Król przygo-
tował się na taką okoliczność 
politycznie, dokonując kilku 
posunięć, które spowodowały, 
że silniej związały się z nim 

stany pruskie. 
Król zniósł w 1476 roku 

prawo lenne w Prusach i wpro-
wadził zamiast niego prawo 
chełmińskie, czyli dziedziczne. 
Natomiast rok później udzielił 

także potwierdzenia starych 
i nowych przywilejów. Zrezy-
gnował także z kandydatury 
Andrzeja Oporowskiego. Dzięki 
temu wyznaczony przez króla 
nowy gubernator Prus biskup 
kujawski Zbigniew Oleśnicki 
odebrał przysięgę wierności od 
pruskich poddanych. W lutym 
1477 roku nad zakonem ob-
jął protektorat Maciej Korwin 
i przyrzekł poparcie na wy-
padek wojny z Polską. Wielki 
mistrz chciał do koalicji wcią-
gnąć także Gdańsk, który jed-

nak odmówił mu poparcia.
W 1477 roku nowo obrany 

wielki mistrz Martin Truch-
sess odmówił złożenia królowi 
Polski przysięgi wierności, od-
nowił przymierze z Węgrami 
i w czerwcu 1478 roku rozpoczął 
działania wojenne, zajmując 
zamki Starogród Chełmiński, 
Chełmno, Brodnicę oraz Kwi-
dzyn znajdujący się pod zarzą-
dem biskupa Kiełbasy. Było to 
jawne wystąpienie przeciwko 
Królestwu Polskiemu, mające 
na celu zrewidowanie zasad 
pokoju toruńskiego. W tej sy-
tuacji we wrześniu 1478 król 
Kazimierz IV wypowiedział 
wojnę Tungenowi i rozpoczął 
interwencję zbrojną. Wojska 
królewskie pod dowództwem 

Jana Białego, syna starosty 
malborskiego Piotra Dunina, 
uderzyły na biskupstwo po-
mezańskie i biskupstwo war-
mińskie, pustosząc Pomezanię 
i zajmując takie miasta jak 
Orneta, Pieniężno, Frombork, 
Jeziorany. Natomiast Piotr Du-
nin odzyskał broniony przez 
Krzyżaków Kwidzyn. 

Krzyżacy chcieli przyjść 
z pomocą swemu sojuszniko-
wi z Warmii, ale spotkali się 
z oporem stanów pruskich, 
które uznały, że korzystniejsze 

będzie dla nich przestrzeganie 
warunków traktatu toruńskie-
go, w związku z czym pospolite 
ruszenie rozeszło się do domów. 
Krzyżacy mogli więc wysłać na 
odsiecz biskupiemu Lidzbarko-
wi tylko 150 koni, lecz Tungen 
w tej sytuacji musiał uciekać 
do Królewca. 2 kwietnia 1479 
król Kazimierz Jagiellończyk 
i Maciej Korwin zawarli w Bu-
dzie porozumienie, co osłabi-
ło polityczną pozycję biskupa 
warmińskiego. Po zajęciu przez 
wojska polskie Warmii, biskup 
musiał udać się wraz z wiel-
kim mistrzem do Piotrkowa 
Trybunalskiego, gdzie upoko-
rzył się przed królem. Porozu-
mienie zawarte 15 lipca 1479 
roku w Piotrkowie przywró-

ciło zwierzchność 
króla Polski wobec 
Warmii, nałożyło na 
biskupa obowiązek 
składania przysięgi 
wierności królowi. 
Zobowiązano także 
kapitułę, aby wy-
bierając nowego bi-
skupa, kierowała się 
zasadą, że ma to być 
„osoba miła królo-
wi”. 

Na mocy tego 
porozumienia bi-
skup Tungen złożył 
hołd i przyjęto go do 
grona polskich se-
natorów. Za porażkę 
Kazimierza IV moż-
na jednak uznać to, 
że nie udało mu się 
wprowadzić zasady, 
którą narzucił przy 

mianowaniu biskupów w Ko-
ronie, jednak było to ustępstwo 
niezbędne dla utrzymania spo-
koju w Prusach. Przegrana bi-
skupa warmińskiego sprawiła, 
że również wielki mistrz krzy-
żacki został zmuszony do za-
warcia porozumienia z Polską 
i 9 maja 1479 roku złożył hołd 
królowi w Nowym Korczynie. 
Aż do 1497 roku zakon wy-
pełniał wszystkie wynikające 
z traktatu toruńskiego zobo-
wiązania wobec Polski.

oprac. (szyw)
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, G-D, ul. Piłsudskiego 5, tel. 
796 088 904
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Kurs niemieckiego od podstaw dla opie-
kunek w Wąbrzeźnie! Po kursie praca. 
Promedica24 zaprasza – pierwsze zajęcia 
już w lutym, po kursie praca gwarantowa-
na! Tel. 519 690 440

Rolnictwo

Sprzedam 10 prosiąt. Odsadzone od lo-
chy tel. 604 682 294

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

Sprzedam: pszenżyto 700 zł, pszenica 
740 zł, dobra jakość. Możliwy dowóz. 
Opryskiwacz 600 L, 16m, 1700 zł, gruber 
3,30 m, 17 łap. 6200 zł, koła bliźniacze 
13.6-36 lub opony i dętki. Piórkowo. Tel. 
510 366 161 

Sprzedam grunty orne 6,4 ha Zbójenko, 
tel.665 772 484

Różne

POŻYCZKA BEZ BIK OD 1000 DO 
20.000 TYSIĘCY NA RATY MIE-
SIĘCZNE ! DOBRE WARUNKI ! 572-
148-143 LUB 785-025-579

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel. 600 990 042

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

Auto-Moto

Sprzedam Opel Kadet 14 kat. Tel. 607 
875 009. Cena do uzgodnienia

Drewno/Węgiel

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

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

DREWNO OPAŁOWE, KOMINKOWE, 
STEMPLE BUDOWLANE SPRZEDAM, 
TEL.605 338  356

Kupię/Sprzedam

Sprzedam działkę budowlaną  nad jezio-
rem Wąbrzeźno Cymbark około 900 m2, 
cena do uzgodnienia, tel. 604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 
po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, ul. 
1 Maja 63, tel. 604 541 339

Sprzedam markowe ubrania dla szczu-
płego chłopca 134-140 cm. 5 par dżin-
sów, kurtka z podpinką, dwie bluzy, 
koszula wizytowa z kamizelką, 11 par 
nowych skarpet (są metki), nowa piżama. 
W gratisie strój sportowy, dżinsy z małą 
plamką i dwie bluzy na suwak. Całość 
250 zł. Mogę przesłać zdjęcia. Tel. 665 
001 632

Nieruchomości

Sprzedam mieszkanie w Golubiu-Do-
brzyniu przy ul. Szkolnej, 38 m2, I piętro, 
dwa pokoje, cena: 135 tyś zł do negocja-
cji. Tel. 660 393 657

Sprzedam siedlisko w Zbójnie 54 ary 
z budynkami. Cena 190 000 zł do nego-
cjacji. Tel. 600 557 854

Zbójno: 1,47ha rola IVa-69000zł. Łąka 
1,36ha (1,05ha przelicz) KRUS/budowa- 
29000zł; Łąka 0,47ha 8900zł. 607 768 
660 po 16

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

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

Praca

Zatrudnię emeryta lub rencistę, jako 
sprzedawcę nagrobków. Praca w Golu-
biu-Dobrzyniu. Tel. 604 226 458

Czwartek 15 lutego 2018 OGŁOSZENIA 29  GOLUB–CGD.PL

Praca

Usługi

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Różne
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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szampańska 
zabawa seniorów

GOLUB-DOBRZYŃ  Lokalny oddział Polskiego Związku Eme-
rytów i Rencistów zorganizował imprezę walentynkowo-ostat-
kową. Seniorzy bawili się w hali OSiR-u 10 lutego

O G Ł O S Z E N I E

Około 100 osób zapełniło 
halę golubskiego OSiR-u pod-
czas sobotniego popołudnia. 
Wszyscy byli chętni do zabawy, 
parkiet wypełnił się eleganckimi 
parami.  

– Frekwencja, jak co roku, 
jest na tym samym, wysokim 
poziomie – mówi przewodni-
cząca zarządu oddziału Barbara 
Dec. – Dostaliśmy w prezencie 
tort walentynkowy od dyrekto-

ra Szkoły Podstawowej nr 2 Pio-
tra Floerke i jego żony. W planie 
imprezy mamy również konkur-
sy. Zabawa na całego. 

Gościom balu przygrywał 
zespół Gazda Band. Goście mieli 
do dyspozycji smaczny poczę-
stunek z napojami. 

– Jest fajnie. Tu zawsze 
są dobre imprezy – mówią 
uśmiechnięte panie.

Obecni na balu: burmistrz 

miasta oraz kierownik OSiR
-u zaprosili zebranych na zaję-
cia „Aktywny Senior”. Spotkania 
będą odbywały się w ponie-
działki i piątki o godz. 10. Bar-
bara Dec, w imieniu oddziału, 
złożyła życzenia kierownikowi 
Piotr Grzemskiemu z okazji ob-
jęcia stanowiska. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska
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Szkolny karnawał w Dulsku
GMINA RADOMIN  Tegoroczny karnawał jest bardzo krótki, toteż nic dziwnego, że zarówno dorośli, jak 
i dzieci chcą jak najlepiej wykorzystać ten czas. 7 lutego w wir zabawy rzucili się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Dulsku

Każdy z przybyłych gości był 
przebrany w inny, pomysłowy 
strój. Nie brakowało rycerzy, księż-
niczek, policjantów i czarodziejek. 
Widać było, że dzieci i młodzież 
z tutejszej placówki włożyły dużo 
pracy i wysiłku w stworzenie tej 
jednej, wyjątkowej kreacji. Czym 
jednak byłby bal karnawałowy bez 
dobrej muzyki? O to, by takowej 
nie zabrakło, zadbał DJ Zbyszek, 
który znanymi i lubianymi nume-
rami zachęcał zgromadzonych do 
wesołej zabawy. W przerwie po-
między tańcami można było wziąć 
udział w loterii fantowej, zorgani-
zowanej przez nauczycieli. 

– Wszystkie nagrody przy-
niosły dzieci – mówi Małgorzata 
Pacholska, kierownik Szkoły Pod-
stawowej w Dulsku. – Pieniądze 
uzyskane z loterii chcemy prze-
znaczyć na zakup doniczek. Zasa-
dzone w nich kwiaty upiększą na-
sze szkolne sale i korytarze.

Także rada rodziców czynnie 
włączyła się w organizację balu 
karnawałowego. W przygotowa-
nym przez nią sklepiku uczniowie 
mogli zakupić smaczne jedzenie 
oraz napoje. Dochód, podobnie jak 
w loterii fantowej, zostanie prze-
znaczony na zakup doniczek. 

Spośród uczestników balu wy-

łoniliśmy także dwójkę najlepiej 
przebranych gości. Ostatecznie 
zaszczytny tytuł otrzymali – Ro-
zalia Żebrowska z klasy 3 i Miko-
łaj Motycki z klasy 4. Ta dwójka, 
oprócz bardzo ciekawych strojów, 
prezentowała również duże umie-
jętności taneczne.  

Młodzież bawiła się wspólnie 
do późnych godzin popołudnio-
wych, opuszczając bal karnawało-
wy w doskonałych nastrojach.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Królowie balu: Rozalia Żebrowska i Mikołaj Motycki z dziennikarzem CGD 
Damianem Lebowskim

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dulsku zatańczyły na balu karnawałowym

O dobrą zabawę zadbał DJ Zbyszek Impreza trwała do późnego popołudnia Dzieci wykazały się dużą pomysłowością

Golub-Dobrzyń

Mistrzowie powiatu
Po raz kolejny Zespół Szkół nr 2 został mistrzem po-
wiatu w piłce siatkowej, zarówno w kategorii dziew-
cząt, jak i chłopców. 

Przed feriami w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golu-
biu-Dobrzyniu odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Golubsko-Dobrzyń-
skiego. Do rywalizacji przystąpiły 
trzy szkoły: Zespół Szkół nr 1 im. 
Anny Wazówny, Zespół Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu ora Zespół 

Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowale-
wie Pomorskim. 

Po zaciętym turnieju mistrza-
mi powiatu, w kategorii dziewcząt 
i chłopców, zostali reprezentanci 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Do-
brzyniu. 

– W pierwszym meczu repre-

zentacja dziewcząt łatwo poradziła 
sobie z zespołem z Kowalewa wy-
grywając mecz 3:0 – opowiadają 
nauczyciele wychowania fizycz-
nego, opiekunowie drużyn: Joan-
na Krzykalska, Jakub Piotrkowski 
i Aleksander Wichrowski. – Mecz 
chłopców był bardziej wyrówna-
ny, jednak nasi zawodnicy również 
schodzili z parkietu jako zwycięz-
cy. Wynik meczu to 3:1. Obie nasze 
drużyny będą reprezentowały nasz 
powiat w ćwierćfinałach wojewódz-
kich, które odbędą się po feriach.

Skład drużyny dziewcząt: Luiza 
Modrzejewska, Jowita Jeka, Patrycja 
Toczek, Natalia Kopczyńska, Sandra 

Arentowicz, Anna Targońska, Mile-
na Sanecka, Joanna Grochocka.

Skład drużyny chłopców: 
Przemysław Rutkowski, Bartosz 
Bożejewicz, Sebastian Ośka, Artur 
Romanowski, Kajetan Bróździński, 

Karol Żychniewicz, Marcel Wysocki, 
Dorian Żuchowski, Mateusz Skrze-
szewski, Mateusz Sztramkowski, 
Dawid Wesołowski, Marcel Filipiak.

(szyw)
fot. ZS2
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pogrom poznał terminarz
PIŁKA NOŻNA  Występujący w toruńskiej A-klasie piłkarze Pogromu Zbójno poznali oficjalny terminarz 
gier w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018

Kolejka 30 -10 czerwca 2018
Cyklon Kończewice – LZS Świedziebnia
Olimpia II Grudziądz – Węgrowianka Węgrowo
Piast Łasin – Pomowiec Kijewo Królewskie
Unia Wąbrzeźno – Kasztelan Papowo Biskupie
Stal Grudziądz – Victoria Czernikowo
Gwiazda Starogród – Pogrom Zbójno
LZS Bobrowo – Zamek Zamek Bierzgłowski
Błękitni Podwiesk – Unislavia Unisław

Kolejka 29 – 3 czerwca 2018
Unislavia Unisław – Cyklon Kończewice
Zamek Zamek Bierzgłowski – Błękitni Podwiesk
Pogrom Zbójno – LZS Bobrowo
Victoria Czernikowo – Gwiazda Starogród
Kasztelan Papowo Biskupie – Stal Grudziądz
Pomowiec Kijewo Królewskie – Unia Wąbrzeźno
Węgrowianka Węgrowo – Piast Łasin
LZS Świedziebnia – Olimpia II Grudziądz

Kolejka 28 – 30 czerwca 2018
Cyklon Kończewice – Olimpia II Grudziądz
Piast Łasin – LZS Świedziebnia
Unia Wąbrzeźno – Węgrowianka Węgrowo
Stal Grudziądz – Pomowiec Kijewo Królewskie
Gwiazda Starogród – Kasztelan Papowo Biskupie
LZS Bobrowo – Victoria Czernikowo 
Błękitni Podwiesk – Pogrom Zbójno
Unislavia Unisław – Zamek Zamek Bierzgłowski

Kolejka 27 – 26 maja 2018
Zamek Zamek Bierzgłowski – Cyklon Kończewice
Pogrom Zbójno – Unislavia Unisław
Victoria Czernikowo – Błękitni Podwiesk
Kasztelan Papowo Biskupie – LZS Bobrowo
Pomowiec Kijewo Królewskie – Gwiazda Starogród 
Węgrowianka Węgrowo – Stal Grudziądz
LZS Świedziebnia – Unia Wąbrzeźno 
Olimpia II Grudziądz – Piast Łasin

Kolejka 24 – 5 maja 2018
Cyklon Kończewice – Unia Wąbrzeźno
Stal Grudziądz – Piast Łasin
Gwiazda Starogród – Olimpia II Grudziądz
LZS Bobrowo – LZS Świedziebnia
Błękitni Podwiesk – Węgrowianka Węgrowo
Unislavia Unisław – Pomowiec Kijewo Królewskie
Zamek Zamek Bierzgłowski – Kasztelan Papowo Biskupie
Pogrom Zbójno – Victoria Czernikowo

Kolejka 21 – 21 kwietnia 2018
Kasztelan Papowo Biskupie – Cyklon Kończewice
Pomowiec Kijewo Królewskie – Victoria Czernikowo
Węgrowianka Węgrowo – Pogrom Zbójno 
LZS Świedziebnia – Zamek Zamek Bierzgłowski
Olimpia II Grudziądz – Unislavia Unisław
Piast Łasin – Błękitni Podwiesk
Unia Wąbrzeźno – LZS Bobrowo
Stal Grudziądz – Gwiazda Starogród

Kolejka 18 – 28 marca 2018
LZS Bobrowo – Cyklon Kończewice
Błękitni Podwiesk – Gwiazda Starogród
Unislavia Unisław – Stal Grudziądz
Zamek Zamek Bierzgłowski – Unia Wąbrzeźno
Pogrom Zbójno – Piast Łasin
Victoria Czernikowo – Olimpia II Grudziądz
Kasztelan Papowo Biskupie – LZS Świedziebnia
Pomowiec Kijewo Królewskie – Węgrowianka Węgrowo

Kolejka 16 – 17 marca 2018
Piast Łasin – Kasztelan Papowo Biskupie

Olimpia II Grudziądz – Pomowiec Kijewo Królewskie
Cyklon Kończewice – Błękitni Podwiesk
Unislavia Unisław – LZS Bobrowo
Zamek Zamek Bierzgłowski – Gwiazda Starogród
Pogrom Zbójno – Stal Grudziądz
Victoria Czernikowo – Unia Wąbrzeźno
Węgrowianka Węgrowo – LZS Świedziebnia

Kolejka 17 – 24 marca 2018
Pomowiec Kijewo Królewskie – LZS Świedziebnia
Kasztelan Papowo Biskupie – Olimpia II Grudziądz
Pogrom Zbójno – Unia Wąbrzeźno
Węgrowianka Węgrowo – Cyklon Kończewice
Piast Łasin – Victoria Czernikowo
Stal Grudziądz – Zamek Zamek Bierzgłowski
Gwiazda Starogród – Unislavia Unisław

LZS Bobrowo – Błękitni Podwiesk

Kolejka 19 – 7 kwietnia 2018
Pomowiec Kijewo Królewskie – Cyklon Kończewice
Węgrowianka Węgrowo – Kasztelan Papowo Biskupie
LZS Świedziebnia – Victoria Czernikowo
Olimpia II Grudziądz – Pogrom Zbójno
Piast Łasin – Zamek Zamek Bierzgłowski
Unia Wąbrzeźno – Unislavia Unisław 
Stal Grudziądz – Błękitni Podwiesk
Gwiazda Starogród – LZS Bobrowo

Kolejka 20 – 14 kwietnia 2018
Cyklon Kończewice – Gwiazda Starogród
LZS Bobrowo – Stal Grudziądz
Błękitni Podwiesk – Unia Wąbrzeźno
Unislavia Unisław – Piast Łasin
Zamek Zamek Bierzgłowski – Olimpia II Grudziądz
Pogrom Zbójno – LZS Świedziebnia
Victoria Czernikowo – Węgrowianka Węgrowo
Kasztelan Papowo Biskupie – Pomowiec Kijewo Królewskie

Kolejka 22 – 28 kwietnia 2018
Cyklon Kończewice – Stal Grudziądz 
Gwiazda Starogród – Unia Wąbrzeźno
LZS Bobrowo – Piast Łasin
Błękitni Podwiesk – Olimpia II Grudziądz
Unislavia Unisław – LZS Świedziebnia
Zamek Zamek Bierzgłowski – Węgrowianka Węgrowo
Pogrom Zbójno – Pomowiec Kijewo Królewskie
Victoria Czernikowo – Kasztelan Papowo Biskupie

Kolejka 23 – 2 maja 2018
Victoria Czernikowo – Cyklon Kończewice
Kasztelan Papowo Biskupie – Pogrom Zbójno
Pomowiec Kijewo Królewskie – Zamek Zamek Bierzgłowski
Węgrowianka Węgrowo – Unislavia Unisław
LZS Świedziebnia – Błękitni Podwiesk
Olimpia II Grudziądz – LZS Bobrowo
Piast Łasin – Gwiazda Starogród
Unia Wąbrzeźno – Stal Grudziądz

Kolejka 25 – 12 maja 2018
Pogrom Zbójno – Cyklon Kończewice
Victoria Czernikowo – Zamek Zamek Bierzgłowski
Kasztelan Papowo Biskupie – Unislavia Unisław
Pomowiec Kijewo Królewskie – Błękitni Podwiesk
Węgrowianka Węgrowo – LZS Bobrowo
LZS Świedziebnia – Gwiazda Starogród
Olimpia II Grudziądz – Stal Grudziądz
Piast Łasin – Unia Wąbrzeźno

Kolejka 26 – 19 maja 2018
Cyklon Kończewice – Piast Łasin
Unia Wąbrzeźno – Olimpia II Grudziądz
Stal Grudziądz – LZS Świedziebnia
Gwiazda Starogród – Węgrowianka Węgrowo
LZS Bobrowo – Pomowiec Kijewo Królewskie
Błękitni Podwiesk – Kasztelan Papowo Biskupie
Unislavia Unisław – Victoria Czernikowo
Zamek Zamek Bierzgłowski – Pogrom Zbójno

Terminarz rundy wiosennej A-klasy sezonu 2017/2018


