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Problem dotyczył przede 
wszystkim drogi wojewódzkiej nr 
554. Po tej trasie przed południem 
poruszały się samochody ciężaro-
we. Tiry, z powodu obfitych opa-
dów śniegu, nie mogły podjechać 
pod Górę Zamkową. Miasto zostało 
zakorkowane na kilkadziesiąt mi-
nut, a zrezygnowani kierowcy aut 
osobowych zawracali, szukając al-
ternatywnych tras. O komentarz 
w sprawie paraliżu miasta popro-
siliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy. 

– Po rejonie Toruń i Wąbrzeź-
no (obejmują one m.in. powiat 
golubsko-dobrzyński) o godzinie 
13.00 kursowały 22 pojazdy zimo-
wego utrzymania dróg (posypy-
warki i pługi) i zatrudnione były 24 
osoby – tłumaczy Michał Sitarek 
z ZDW w Bydgoszczy. – Wszystkie 
trasy były przejezdne, chociaż ruch, 
ze względu na ciągłe opady śniegu, 
odbywał się wolniej. Podjazd pod 
górkę w Golubiu-Dobrzyniu należy 
do jednych z najbardziej newral-
gicznych punktów sieci drogowej 
i dlatego jakakolwiek awaria po-
jazdu zawsze powoduje utrudnie-
nia, także dla pojazdów zimowego 
utrzymania dróg, który potrzebuje 

więcej czasu na przejechanie za-
korkowanej trasy.

Takie wyjaśnienie nie zadowala 
jednak kierowców, którzy domaga-
ją się zmian. 

– Problem powtarza się co 
roku, tiry blokują Górę Zamkową 
– mówi jeden z kierowców. – Uwa-
żam, że władze lub administra-
tor tej drogi powinni wydać zakaz 
wjazdu tirów na Górę Zamkową, 
gdy pojawiają się tak trudne wa-
runki pogodowe. To paraliżuje ruch 
w całym mieście!

Do tematu wrócimy w kolej-
nym wydaniu naszego Tygodnika. 

(ToB)
fot. (LB)

Wskutek narastających nie-
jasności i plotek wokół tej in-
westycji, dyrektor szkoły Piotr 
Wiśniewski zdecydował się zor-
ganizować w ubiegły czwartek 

spotkanie z rodzicami, aby roz-
wiać ich wątpliwości. Na zebranie 
zaproszony został również wi-
cestarosta Franciszek Gutowski, 
a także Wojciech Świątkowski, 

Golub-Dobrzyń

Drogowy paraliż
We wtorek 16 stycznia pogoda znów zaskoczyła dro-
gowców. Przez kilka godzin miasto było zablokowane 
przez tiry, które nie radziły sobie w trudnych warun-
kach
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Problematyczny remont
GOLUB-DOBRZYŃ  Rozpoczęta kilka miesięcy temu termo-
modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu pier-
wotnie miała zakończyć się w grudniu. Prace potrwają jednak 
kilka miesięcy dłużej.  Rodzice obawiają się, czy nie odbije się 
to na tegorocznych maturzystach
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właściciel firmy „Murabet”, która 
wygrała przetarg na wykonanie 
prac w golubskim ogólniaku. Jako 
pierwszy głos zabrał dyrektor 
placówki. 

– Termomodernizacja trwa 
nieco dłużej niż pierwotnie było 
to założone – tłumaczył Wi-
śniewski. – Miała się skończyć do 
końca grudnia, ale remont nadal 
trwa. Jest on podzielony na dwa 
obszary: prace wewnątrz oraz na 
zewnątrz budynku. Uciążliwość 
prac wewnątrz szkoły powoli wy-
gasa. Trwają zaawansowane prace 
jeśli chodzi o remonty łazienek. 

dokończenie na str. 3
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Pomagamy zbudować dom
GMINA CIECHOCIN  Państwo Piotrowscy z Elgiszewa potrze-
bują nowego domu, bo mieszkają w fatalnych warunkach. Ru-
szyła więc pomoc zapoczątkowana przez grupę Poezjo. Na 21 
stycznia zaplanowano akcję charytatywną, którą patronatem 
honorowym objął wójt gminy Ciechocin Jerzy Cieszyński i na-
sza redakcja

Marzeniem pań-
stwa Piotrowskich z El-
giszewa jest nowy dom. 
Rodzina, o której mowa 
to pani Ania i pan Tade-
usz, którzy wychowu-
ją syna Patryka. Anna 
Piotrowska już wiele 
w życiu przeszła. Miała 
pęknięty tętniak i była 
kilka miesięcy w śpiącz-
ce. Obecnie cierpi na sil-
ną depresję i przebywa 
w szpitalu. Pan Tadeusz 
ciężko pracuje w lesie, 
aby zapewnić rodzinie 
środki finansowe. Do 
pracy dojeżdża rowe-
rem, pokonując dziennie 
40 km. Małżeństwo wy-
chowuje upośledzonego 
w stopniu umiarkowa-
nym syna Patryka. 

– Rodzina żyje 
w bardzo złych warunkach – mówi 
Dariusz Jaskólski z Grupy Poezjo. 
– Dom nie nadaje się do remon-
tu. Dwa piece typu koza muszą 
ogrzać zimą cały budynek. Toaleta 
znajduje się na zewnątrz, nie ma 
łazienki. Do niedawna w domu nie 
było wody – tylko studnia, w któ-
rej również brakowało wody. Mimo 
trudnej sytuacji członkowie rodzi-
ny troszczą się o siebie wzajemnie. 
Rodzice są dumni z syna, który jest 
utalentowany muzycznie i bardzo 
pięknie śpiewa. Pasją pana Tade-
usza jest malowanie, tworzy pięk-
ne obrazki.

Patryk Piotrowski, jako uczeń 
Szkoły Podstawowej im. Oskara 
Kolberga w Ciechocinie, w sposób 
szczególny zaskarbił sobie sympatię 
i uznanie. Jak mówią nauczyciele, 

jest dzieckiem z dużą kulturą oso-
bistą, empatią i poczuciem taktu. 
Bardzo kocha rodziców i pragnąłby 
zmienić ich życie na lepsze. Dlatego 
w akcję włączyła się także szkoła.

– Jako szkoła włączamy się 
do rozpropagowania słusznej idei 
„Spełniamy marzenie Państwa 
Piotrowskich” – mówi dyrektorka 
Szkoły Podstawowej w Ciechocinie 
Marzena Dulczewska.  – Wspieramy 

rozpoczętą, przez nauczy-
cieli z grupy Poezjo: Violet-
ty Struczyńskiej, Magdaleny 
Chmielewskiej, Dariusza 
Jaskólskiego, akcję realizacji 
marzeń państwa Piotrow-
skich, czyli budowy domku 
i jako szkoła obejmujemy 
akcję patronatem. Pragnie-
my, aby mieszkańcy gminy 
Ciechocin i całego powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego ak-
tywnie włączyli się i wsparli 
inicjatywę budowy domu 
dla potrzebujących. Jestem 
przekonana, że marzenie 
tej rodziny zostanie spełnio-
ne i powstanie nowy dom. 
Przecież w jedności tkwi siła. 
Pamiętajmy, że każdy gest, 
nawet najdrobniejszy, zmie-
nia świat. Zatem otwórzmy 
nasze serca, okażmy zrozu-
mienie i wsparcie dla rodziny 

państwa Piotrowskich.
Są już wszystkie pozwolenia 

budowlane, łącznie z projektem 
domu oraz część materiałów bu-
dowlanych. Honorowy patronat 
nad całym przedsięwzięciem objął 
wójt gminy Ciechocin Jerzy Cie-
szyński, a także nasza redakcja.

(nał)

Jeśli chcesz pomóc spełnić marzenie Państwa Piotrowskich po-
niżej podajemy dane do przelewu:

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA ul. Ducha 
Świętego 2a/1 87-100 Toruń

Numer konta bankowego: 49 1240 4009 1111 0000 4490 6375 
Bank: PeKaO! O/Toruń

Tytuł przelewu: Spełniamy marzenie Państwa Piotrowskich
PS Jeśli chcesz przekazać kwotę wyższą niż 4 500,00 zł, prosimy 

o kontakt w wiadomości prywatnej, bądź kontakt telefoniczny pod 
nr 781 879 420.
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Dlaczego rozpoczął się tak późno 
a nie np. w wakacje i dlaczego są 
takie opóźnienia? Jak państwo kon-
trolujecie etapy tego remontu?

– Przez lata szkoła przecho-
dziła pewne przebudowy i moder-
nizacje – odpowiedział wicesta-
rosta. – Jednak nie zachowała się 
ich dokumentacja, przez co przy 
wykonywaniu obecnej inwestycji 
mieliśmy utrudnione zadanie. Zde-
cydowaliśmy się na ten remont, 
ponieważ koszty utrzymania szko-
ły były bardzo wysokie. Ponadto 
chcieliśmy poprawić warunki dla 
uczniów i nauczycieli. Wstępnie 
szacowaliśmy koszty na 1,4 mln zł. 
Po ogłoszeniu przetargu okazało 
się, że koszty są wyższe. Dlatego 
unieważniliśmy go 19 czerwca 2017 
roku i szybko ogłosiliśmy kolejny 
przetarg, zabezpieczając potrzebne 
środki. 5 lipca 2017 roku rozpisali-
śmy kolejny przetarg. Przekaza-
nie placu budowy było 11 sierpnia 
2017. Problematyczny był wcześniej 
wspomniany brak dokumentów 
i planów.  Podczas termomoderni-
zacji okazało się, że trzeba wyko-
nać też inne roboty m in. remont 
łazienek czy podłączenie internetu 
opartego o światłowody, co pod-
niosło koszty i przedłużyło realiza-
cję prac. Nie mogliśmy rozpocząć 

tego remontu wcześniej, ponieważ 
ogłoszenie przetargu było ograni-
czone przez termin, w którym mo-
gliśmy podpisać umowę z Urzędem 
Marszałkowskim. 

W dalszej części swojej wypo-
wiedzi wicestarosta przedstawiał 
zgromadzonym rodzicom inwesty-
cje i dofinansowania, które powiat 
przeznacza na oświatę. Jego wy-
wód przerwała jedna z wyraźnie 
zniecierpliwionych mam:

– Pan nas zarzuca liczbami, 
mówi o ekonomii. Tymczasem dla 
nas najważniejsze jest to, jak nasze 
dzieci zdadzą maturę. Następne 
pokolenia będą cieszyły się zmo-
dernizowaną szkołą. Nasze dzie-
ciaki jedyne, co zyskują to bardzo 
trudne warunki do nauki. Chce 
uzyskać odpowiedź na pytanie: co 
zrobicie, żeby ten remont skończył 
się jak najszybciej i żeby był jak naj-
mniej uciążliwy dla uczniów i na-
uczycieli?

W odpowiedzi wicestarosta 
poinformował, że termin wykona-
nia prac został przedłużony do 16 
kwietnia. Po sali przebiegł wyraź-
ny szmer dezaprobaty. Przedsta-
wiciel powiatu uspokoił jednak, że 
wszystkie prace wewnątrz budyn-
ku zakończą się do końca stycznia. 
Ponadto rodzice zostali zapewnie-

ni, że jak dotąd żadne zajęcia lek-
cyjne nie były odwołane z powodu 
remontu.

– Nie chodzi o odwoływa-
nie lekcji, tylko o trudne warunki, 
w których musi uczyć się młodzież 
– kontynuowała swoją wypowiedź 
jedna z mam. – My wszyscy na-
prawdę wykazujemy się dużą cier-
pliwością. Ale wszystko ma swoje 
granice. Ja po prostu boje się, że 
ucierpią na tym nasze dzieci, które 
w tym roku zdają maturę. I to nie 
pan, panie wicestarosto, poniesie 
za to konsekwencje. 

Głos tym razem zabrał Woj-
ciech Świątkowski:

– Przepraszam, że nie sprosta-
liśmy temu zadaniu i że nie udało 
się zakończyć prac do końca roku. 
Wpłynęło na to wiele czynników. 
Prace wewnątrz szkoły są już po-
woli na wykończeniu. Zostały nam 
trzy klasy do wykonania. Nie może-
my zakończyć prac na korytarzach, 
jeśli chodzi o ich malowanie. Z tym 
poczekamy do ferii. Czemu przecią-
gnęły się roboty zewnętrzne? Mie-
liśmy dużo trudności. Pierwotne 
założenia projektu były inne. Mieli-
śmy pomalować tylko po sobie. Jed-
nak dyrektor i starosta postanowili 
potraktować te prace bardziej kom-
pleksowo. Zakres robót malarskich 
zwiększył się tak naprawdę o 100 
proc. Ponadto warto wspomnieć 
o tym, że mamy pierwsze efekty 
usuwania przecieków w kanalizacji 
na zewnątrz szkoły. Po odczytach 

liczników widać, że oszczędności 
będą bardzo duże. Poza tym trze-
ba pamiętać, że szkoła to żywy or-
ganizm i musieliśmy iść na pewne 
kompromisy tak, aby uczniowie nie 
ucierpieli w żaden sposób przez ten 
remont. 

– Czy nie można było zrobić 
tych prac etapami?  – pytała ko-
lejna mama. – Dzieci skarżą się, 
że po całym dniu przebywania 
w hałasie boli ich głowa i są bar-
dzo zmęczone. Dodatkowo na tym 
remoncie bardzo cierpią alergicy. 
On przepłaca go swoim zdrowiem. 
Ten remont dla maturzystów bę-
dzie trwał praktycznie cały ich rok 
szkolny. 

Ponadto rodzice chcieli dowie-
dzieć się, co o przedłużającym się 
remoncie sądzi kuratorium oświa-
ty oraz czy w tym przypadku nie 
można było przyspieszyć ferii zi-
mowych.  W odpowiedzi usłyszeli, 
że kuratorium jest informowane 
o wszystkim na bieżąco oraz, że nie 
wyraziło ono zgody na przyspieszo-
ną przerwę międzysemestralną. 

Trudno dziwić się rozgorycze-
niu rodziców, których dzieci przy-
stępują w tym roku do egzaminu 
maturalnego.  Dla nich najważniej-
sze jest dobro i przyszłość ich po-
ciech, na który niebagatelny wpływ 
mogą mieć pisane w maju matu-
ry. Pozostaje wierzyć, że uciążliwy 
remont nie odbije się w żadnym 
stopniu na  ich wynikach. 

Tekst i fot. (LB)    

dokończenie ze str. 1
Obecnie pracownicy powoli 

przechodzą w obszary, w których 
nie ma dzieci, czyli do kuchni i piw-
nicy. Najgorszy był listopad i gru-
dzień, kiedy wiele klas było odda-
wanych do remontu. Każdego dnia 
należało ustalić harmonogram 
działania tak, aby uczniowie nie 
ucierpieli w żaden sposób.  Niektó-
re prace były również zaburzone 
przez różne opóźnienia w dostawie 
materiałów. 

Dyrektor zapewnił, że powsta-
ły w 1962 roku budynek diametral-
nie zmieni swoje oblicze na lep-
sze. Wymienił szereg problemów, 
z którymi szkoła borykała się od 
wielu lat m. in. z przestarzałą ar-
chitekturą wodno-kanalizacyjną 
czy z nadmiernie eksploatowaną 
siecią elektryczną, która często 
ulegała awariom i przeciążeniom. 
Ponadto poinformował, że szkoła 
doczeka się profesjonalnego moni-
toringu z 16 kamerami. 

Katarzyna Pomiankiewicz, 
przewodnicząca rady rodziców, 
miała kilka pytań do przedstawi-
cieli władz.

– Pojawia się dużo skarg i nie-
przychylnych postów a propos tej 
modernizacji. Dlaczego remont był 
konieczny i czemu akurat teraz? 

Problematyczny remont
Golub-Dobrzyń
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

GMINA RADOMIN  Płonko to bardzo małe sołectwo położo-
ne z dala od siedziby gminy w Radominie. Mimo tego funk-
cjonuje na miarę swoich możliwości, zarówno gospodarczych, 
jak i finansowych

W  S K R Ó C I E
GMINA CIECHOCIN 
Koncert kolęd 
W niedzielę 28 stycznia o 15.00 

w Kościele Parafialnym pw. św. 
Małgorzaty w Ciechocinie wystąpi 
Tomek Kamiński. Artysta wraz 
z zespołem zagra koncert kolęd 
pod hasłem „Jeszua Ben Adonai”. 
Wstęp na koncert jest bezpłatny.

GOLUB-DOBRZYŃ 
Konkurs ekologiczny
Burmistrz Golubia-Dobrzynia, 

wspólnie z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych i Mieszkanio-
wych Ekosystem Sp. z o.o., orga-
nizuje konkurs pn. „Ratuj naturę 
– zbieraj makulaturę”. Konkurs 
polega na selektywnej zbiórce 
makulatury, zużytych odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, 
baterii Wszelkie informacje można 
uzyskać w magistracie, pokój nr 11, 
tel. 56 683 54 10 wew. 32.

(ToB) 

Sołectwem od 2015 roku kie-
ruje Leszek Blumkowski. Jest to 
jego pierwsza kadencja po zmia-
nach ustrojowych w 1989 roku. 
Był już kiedyś sołtysem, ale jak 
sam mówi, obecne sołtysowanie 
znacznie się różni od tamtych 
lat. Stając do wyborów chciał się 
sprawdzić w nowych realiach. Jest 
już emerytem. Swoje gospodar-
stwo przekazał synom, chociaż 

chętnie im poma-
ga. W sprawowaniu 
funkcji pomaga mu 
dzielnie żona Anna. 

Sołectwo liczy 
około 130 miesz-
kańców. Bez wspar-
cia samorządu 
gminnego praktycz-
nie byłoby trudno 
funkcjonować.

– Jakim bu-
dżetem dysponuje 
Wasze sołectwo? 

– Budżet na-
szego sołectwa wy-
nosi 11 tys. zł. Jego 
podziałem zajęła 
się rada sołecka. 
Kwotę 700 złotych 
pr zeznac z y l iśmy 
na dofinansowanie 
świetlicy wiejskiej 
w Szafarni. Nasze 
sołectwo nie posia-
da własnego obiek-
tu i bardzo czę-
sto korzystamy ze 
świetlicy naszych 

sąsiadów. Na imprezy integracyj-
ne przeznaczyliśmy 800 złotych. 
Pozostała kwota trafiła na utrzy-
manie dróg lokalnych. Z tego 1,5 
tys. zł jest zarezerwowane na od-
śnieżanie, a 8 tys. zł  na remon-
ty dróg. Nasze drogi (około 4 ki-
lometry) to trasy typowo polne. 
Każdorazowo po większych opa-
dach deszczu wymagają poważ-
nych napraw, a pogoda wybitnie 

nam nie pomaga.
– Jak przedstawia się dzia-

łalność kulturalna na rzecz 
mieszkańców?

– W naszych działaniach kul-
turalnych łączymy się z sąsied-
nim sołectwem, czyli z Szafarnią. 
Nasze panie należą do Stowa-
rzyszenia „Szansa dla Szafarni 
i okolic”. W poprzednich latach 
moja synowa była nawet preze-
sem tego stowarzyszenia. Dzię-
ki wspólnym działaniom mamy 
większą możliwość przeprowa-
dzenie różnego rodzaju imprez. 
Myślimy o wspólnych wyjazdach 
na wycieczki, do kina czy też te-
atru. Nasze dzieci uczęszczają do 
szkoły w Płonnem, dlatego sta-
ramy się wspierać działalność tej 
szkoły.

– Co może pan powiedzieć 
o współpracy z władzami sa-
morządowymi w Radominie?

– Współpraca z samorzą-
dem jest na dobrym poziomie. 
Skupia się ona głównie na pomo-
cy w utrzymaniu naszych dróg. 
Dzięki temu droga relacji Płonko 
– Białkowo została na pewnym 
newralgicznym odcinku utwar-
dzona, a tym sposobem jej prze-
jezdność znacznie wzrosła. Nasze 
drogi przebiegają w dużej mierze 
przez tereny trudno dostępne 
i na pewno bez wsparcia sprzęto-
wego ze strony gminy ich napra-
wa nie byłaby możliwa. 

Rozmawiał i fot.
Marek Wiśniewski

Sołectwem Płonko od wielu lat kieruje 
Leszek Blumkowski

Wieś seniorom
W niedzielę 14 stycznia w świetlicy w Węgiersku od-
było się doroczne spotkanie seniorów. 

Gmina Golub-Dobrzyń 

Organizatorami spotkania 
były organizacje działające na 
terenie wsi: rada sołecka, Koło 
Gospodyń Wiejskich i Ochotni-
cza Straż Pożarna. Pomógł tak-
że Urząd Gminy Golub-Dobrzyń. 
Z zaproszenia na spotkanie sko-
rzystało kilkudziesięciu seniorów. 

Na początku mogli obejrzeć 
jasełka w wykonaniu uczniów 

miejscowej szkoły. Następnie 
wznieśli toast lampką szampa-
na i przyjęli życzenia od sołtysa 
Romalda Lorenca, radnej Małgo-
rzaty Kamińskiej oraz proboszcza 
parafii Nowogród Krzysztofa Wi-
śniewskiego. Seniorzy przy mu-
zyce bawili się do późnych godzin 
wieczornych. 

Tekst i fot. (pw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Estetycznie i ekologicznie 
Świetlica w Nowejwsi zyskała nowe oblicze. W ramach termomodernizacji obiek-
tu dokonano wielu ulepszeń, które podniosły atrakcyjność obiektu.

Gmina zdecydowała się na 
termomodernizację budynku 
w Nowejwsi w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-20. W poprzednich 
latach w podobny sposób wyre-
montowano inne obiekty m.in. 
w Węgiersku, Nowogrodzie, Kon-

stancjewie itd. W Nowejwsi świe-
tlica zyskała elewację po dociepla-
niu ścian. Wymieniono stolarkę 
okienną oraz docieplono dach. 
W budynku ciepło zapewnia eko-
logiczny piec na pelet. Wymienio-
no także instalację elektryczną, 
grzejniki i posadzkę. 

Wszystko miało na celu przy-
czynienie się do ograniczenie 
zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery. In-
westycja była realizowana w ubie-
głym roku, a oficjalnego odbioru 
dokonano 19 grudnia.

(pw)
fot. nadesłane
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Hejt (nie)anonimowy
POWIAT  Szkalowanie na forach nie jest bezkarne i jak się okazuje, internet tylko teoretycznie zapewnia 
anonimowość. Organy ścigania mogą i docierają do piszących. Potem hejtujący może zostać skazany i iść 
nawet do więzienia. – To piszą ludzie niedojrzali, nieuporządkowani emocjonalnie, sfrustrowani – mówi 
psycholog

W naszym regionie także dzia-
łają lokalne, internetowe fora. Nie-
którzy mieszkańcy są na tym polu 
nadzwyczaj aktywni, ale ich wypo-
wiedzi nie zawsze są konstruktyw-
ne i wyrażające pogląd lub zdanie.

Hejt i pomawianie
Niestety, golubsko-dobrzyń-

skie wątki na jednym z dużych 
forów należą do prawdopodobnie 
najbardziej obrażających, szkalu-
jących i pomawiających w regio-
nie. Trudno w nich doszukiwać się 
merytorycznych rozmów o danym 
problemie, a jeszcze trudniej wpi-
sów zamieszczanych z podaniem 
danych wpisującego. Większość 
z nich to oczywiście anonimy. Ob-
rywa się zwłaszcza osobom ak-
tywnym społecznie i politycznie, 
wszak mamy rok wyborczy, kam-
panię wyborczą i tę antywyborczą. 
Ostatnio pomówiony został jeden 
z radnych powiatu.

– Pierwszy raz z forum ze-
tknąłem się sześć lat temu, gdy 
znajomy zapytał, czy widziałem 
wpisy na swój temat – mówi Filip 
Szreter. – Zacząłem przeglądać tę 
stronę i stwierdziłem, że wpisy są 
tworzone przez dwie osoby, które 
wymieniają poglądy i opluwają się 
wzajemnie. Pomyślałem, że to jacyś 
frustraci, którzy pod osłoną anoni-
mowości wylewają żale, mszcząc 
się za swoje niedokołysane dzie-
ciństwo. Z lekkim przymrużeniem 
oka to potraktowałem, opuściłem 
forum i zapomniałem o nim aż 
do pierwszego stycznia tego roku. 
Ciągły dzwonek telefonu zaczął się 
w Nowy Rok, odebrałem 127 po-
łączeń od znajomych. Wszystkie 
zaczynały się od słów – Filip czy 
wszystko w porządku?! Jak zwykle 
żartowałem odpowiadając: „Nie-
ustające pasmo sukcesów”. Dobry 
humor jednak skończył się, gdy sio-
stra zapytała czy widziałem wpisy 
na forum. Wszedłem znowu na tę 
stronę. W pierwszej chwili ogarnął 
mnie spazmatyczny śmiech, bo 
ujrzałem tytuł „Radny pod wpły-
wem alkoholu”. Ktoś napisał, że 
rzekomo został zatrzymany radny 
pod wpływem, ale nie wiadomo, 
kto to jest. Druga osoba napisała 
że widziała samochód marki jeep 
na lawecie. Dedukcja szanownych 
forumowiczów była jednoznaczna: 
Filip jeździ jeepem to na pewno 
on został zatrzymany. I dopiero 
wtedy zaczęła się prawdziwa jazda 
bez trzymanki i fala hejtu. Przecie-
rałem oczy ze zdumienia, co foru-
mowicze wypisują na mój temat. 
Nie wierzyłem, że w ludziach jest 
tyle nienawiści. Początkowo byłem 
trochę zawiedziony, przecież nie 

robię nikomu krzywdy, staram się 
być uczynny i pomocny. Później 
ogarnęło mnie współczucie dla 
tych, którzy przelewają swoje żale 
i niezadowolenie z życia na forum. 
Uświadomiłem sobie, że wszyscy ci 
szanowni forumowicze są nieszczę-
śliwi i zakompleksieni. Czara gory-
czy przelała się, gdy spotkałem się 
z tatą, który jest dla mnie autory-
tetem i wzorem do naśladowania. 
Zapytał, czy to prawda o czym mó-
wią ludzie. Nie mogłem uwierzyć, 
że osoba która zna mnie 38 
lat pyta, czy wsiadłem za 
kierownicę pod wpływem 
alkoholu. Nie jestem może 
idealny, ale nigdy bym nie 
wsiadł do samochodu, na-
wet po jednym piwie. Jeśli 
osoba, która jest mi bardzo 
bliska pyta o to, to co my-
ślą o tym dalsi znajomi po 
takich szkalujących mnie 
wpisach?! To przykre.

Sfrustrowany hejter
Internet i fora, gdzie 

można dokonać anonimo-
wego wpisu, stały się swo-
istym ringiem nieczystej 
walki. Dla niektórych wręcz 
uzależnieniem niczym to 
hazardowe. Wpisać i obstawić jaki 
będzie oddźwięk i reakcje na fo-
rum. Kto jeszcze „dokopie”? Jaka 
informacja pójdzie w miasto? 

– Ci internauci, poprzez takie 
obrażające i pomawiające wpisy, 
dają upust swoim negatywnym 
emocjom – mówi psycholog Danu-
ta Tyburska. – Oni zazdroszczą tej 
osobie, którą oczerniają, sukcesu 
zawodowego czy politycznego i za-
miast wziąć się do konstruktyw-
nego działania w celu polepszenia 
swojego bytu, dają upust emocjom 
zazdrości, zawiści i złości. To takie 
odreagowywanie, frustracja, a nie 
działanie na swoją korzyść. Robią to 
ludzie nieuporządkowani emocjo-
nalnie, tak naprawdę niedojrzali.

Wylewający żółć z klawiatu-
ry lubuje się przede wszystkim 
w krzywdzeniu i ośmieszaniu in-
nych (wskazuje to 51 proc. bada-
nych), umieszczaniu obraźliwych 
wpisów, zdjęć i filmów (47,6 proc.) 
oraz złośliwym przedstawianiu 
ludzi i wydarzeń (47,4 proc.). Taki 
obraz polskiego hejtera nakreśla 
badanie SW Research* już dwa lata 
temu. W tym badaniu respondenci 
pytani o cechy opisujące modelo-
wego hejtera najczęściej wskazy-
wali: zawiść (50 proc.), zazdrość (45 
proc.) i silne poczucie odrzucenia 
(29,9 proc.).

Specyficzna forma hejtu, któ-
rej głównym celem jest spowodo-

wanie, by rozmówcy zrobiło się 
przykro, zdenerwował się, lub od-
czuł jakieś inne negatywne emocje 
to tzw. trollowanie. 

– Naukowcy zbadali 1200 in-
ternautów i podczas swoich poszu-
kiwań odkryli, że jest pewien rys 
osobowościowy, który nieodzow-
nie wiąże się z byciem tak zwanym 
trollem internetowym – mówi 
Aleksander Dziedzic z portalu „Psy-
chologia Internetu”. – Odkryto trzy 
podstawowe cechy, które wystąpiły 

w 5,6 proc. badanych, a które na-
zwali mianem Dark Traits (mrocz-
ne cechy). Są nimi: psychopatia, 
narcyzm oraz w szczególności sa-
dyzm. Trolle internetowe posiadają 
wysoki poziom tych „mrocznych 
cech” oraz wykazują zachowania 
antyspołeczne. Co więcej, badania 
sugerują, że cechy te przekładają 
się na ich osobowość w prawdzi-
wym świecie.

Anonimowy 
nie znaczy niewidoczny
Administracja forum zasłania 

się zapisem: „Odpowiedzialność 
prawną za komentarz wpisany na 
forum ponosi użytkownik, który 
opublikował dany wpis. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za 
wpisy dokonane przez użytkow-
ników”. Dlatego, mimo wszystko 
świadomi odpowiedzialności foru-
mowicze, na wszelki wypadek nie 
podpisują się, ale zapominają o in-
nych danych.

– Każdy komputer jest podłą-
czony do internetu i posiada swój 
adres IP, mamy możliwość namie-
rzenia komputera – mówi zastępca 
Prokuratora Rejonowego w Golu-
biu-Dobrzyniu Ireneusz Maliszew-
ski. – Organy ścigania pomogą po-
krzywdzonemu w ustaleniu tych 
danych.

Dla dobrego informatyka nie 
jest to problem.

– Dziecinnie proste jest usta-

lenie stałego łącza jak internet bez 
zmiennego IP czy na kablu, tak 
jak jest w urzędach – mówi infor-
matyk z Golubia-Dobrzynia (imię 
i nazwisko do wiadomości redak-
cji). – Zmienne IP czy zastosowa-
na bramka z przekierowaniem to 
trochę więcej zabawy. Dobry infor-
matyk, który potrafi się włamać na 
serwery, z pewnością i to wyłapie. 
Ja nie miałbym problemu, gdyby 
dostał zlecenie namierzenia trol-
la, by go ujawnić i myślę, że nasze 

organy ścigania już mają 
w obsadzie takich specja-
listów jak ja – dodaje ze 
śmiechem.

Prawnicy radzą dzia-
łać, bo pokrzywdzony nie 
zostanie z tym sam.

– Znieważenie kogoś 
na forum internetowym 
stanowi kwalifikowany 
typ przestępstwa znie-
wagi za pomocą środków 
masowego komunikowa-
nia w połączeniu z art. 212 
KK, czyli pomawianiem 
innej osoby, grupy osób, 
instytucji, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyj-

nej niemającej osobowości 
prawnej o takie postępowanie lub 
właściwości, które mogą poniżyć ją 
w opinii publicznej lub narazić na 
utratę zaufania potrzebnego dla 
danego stanowiska – mówi praw-
nik z toruńskiej kancelarii. – Po-
mimo, że wpisy niezwykle rzadko 
opatrzone są danymi personalnymi 
autora, nic nie stoi na przeszkodzie 
by do nich dotrzeć. Indywidualny 
numer IP rejestrowany jest na ser-
werach przy każdej takiej aktyw-
ności. Jeśli administrator portalu 
odmówi podania tego numeru, 
pokrzywdzony ma prawo zwró-
cić się do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, któ-
ry może wydać decyzję nakazującą 
ujawnienie danych. Pokrzywdzony 
może też zwrócić się do prokura-
tury o pomoc w uzyskaniu tych 
danych. Organy ścigania maja obo-
wiązek pomóc, pomimo że do sądu 
zazwyczaj składamy prywatny akt 
oskarżenia. Warto dodać, że nieko-
niecznie zostaniemy z tym sami. 
Jeśli prokurator uzna, że istnieje 
wysoka szkodliwość społeczna czy-
nu i został on dokonany w miejscu 
publicznym (a takim z pewnością 
jest internet), to nie zostawi po-
krzywdzonego samego na sali są-
dowej, a weźmie udział w procesie. 
Złośliwi internauci często są pewni, 
że kara ich nie dosięgnie, bo nawet 
jeśli mamy adres IP, on powie, że 
z komputera korzystał ktoś inny. 

Ale pozostają jeszcze ustalone fakty 
i zeznania, właściwie zadane przez 
adwokata pytania mogą zdema-
skować oskarżonego. Za taki czyn 
grozi nawet do roku pozbawienia 
wolności, a także kara grzywny, 
co do zasady, od 10 do 540 sta-
wek dziennych, przy czym stawka 
dzienna może wynieść od 10 zł do 
2 tys. zł. Obrażanie danej osoby na 
forum internetowym może zostać 
zakwalifikowane także jako naru-
szenie dóbr osobistych, znajdują-
cych się pod ochroną prawa cywil-
nego, w szczególności czci, na którą 
składają się: dobre imię i godność. 
Zatem warto działać w obronie 
swojego dobrego imienia.

Przykładów daleko nie trzeba 
szukać. 

– W 2009 roku udało mi się 
ustalić adres IP i dane osoby po-
mawiającej mnie w internecie – 
mówi wójt gminy Ciechocin Jerzy 
Cieszyński. – Osoba ta przepro-
siła mnie, dlatego odstąpiłem od 
kroków prawnych i wyciągnięcia 
konsekwencji. Pisanie pod moim 
adresem czegokolwiek nie budzi 
mojego zainteresowania. Szkalu-
jący i pomawiający na forach nie 
chcą nic wnieść do społeczeństwa, 
oprócz okazywania swojej słabości 
i bezradności. Niemniej jednak jest 
to łamanie prawa.

Polski wymiar sprawiedliwości 
odnotował już wyroki skazujące za 
nawoływanie do nienawiści, propa-
gowanie nienawiści, pochwalanie 
czynów karalnych, nawoływanie 
do przestępstw a także obrazę 
i pomawianie za pomocą środków 
masowego komunikowania. Przy-
bliżać orzeczeń na łamach naszej 
gazety nie będziemy. Niech to bę-
dzie nasze zadanie domowe dla 
golubsko-dobrzyńskich hejterów 
i trollów. Po przeczytaniu artykułu 
proszę włączyć komputer, urucho-
mić internet. I nie wchodzimy na 
forum tylko w google. Tam nale-
ży wyszukać opisy spraw mediach 
internetowych lub szukamy pu-
blikatora wyroków i… wyciągnąć 
wnioski. Aby lepiej je zapamiętać, 
proponujemy zapisać je na kartce 
papieru i przyczepić przy kompu-
terze… w widocznym miejscu.

Celina Nałęcz
fot. internet

*Badanie agencji SW Research 
zostało przeprowadzone wśród użyt-
kowników panelu on-line SW Panel 
w dniach 27-28 lipca 2015 roku. Ana-
lizą objęto grupę 800 internautów w 
wieku 16-64 lat. Próba została dobra-
na w sposób losowo-kwotowy przy 
uwzględnieniu zmiennych społeczno-
demograficznych.
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orkiestrowe granie w powiecie 
POWIAT  W niedzielę 14 stycznia mieszkańcy niemal całego powiatu zaangażowali się w 26. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze wrzucane do puszek wolontariuszy oraz przekazy-
wane w licytacjach trafią na leczenie noworodków

Przelali nie tylko pieniądze 
Tegoroczny finał w Golubiu-

Dobrzyniu odbył się w Zespole 
Szkół Miejskich przy ulicy Konop-
nickiej. Od rana trwała tam akcja 
„Twoja krew-moje życie”, która za-
chęcała do oddawania krwi. 64 oso-
by oddały łącznie 28,8 litra krwi. 

W ciągu dnia tradycyjnie wo-
lontariusze przemierzali ulice na-
szego miasta, zbierając datki do 
puszek. Po południu rozpoczęła się 
część główna na sali gimnastycznej 
dobrzyńskiej szkoły. Tłumnie przy-
byli mieszkańcy doskonale bawili 
się podczas bogatego programu 
artystycznego. Publikę zabawiała 
m.in kapela „Prezesi” oraz soliści 
z tutejszej podstawówki. Nie za-
brakło również gorących rytmów, 
a to za sprawą pokazu zumby, 
przygotowanego przez instruktor-
kę Monikę Adamczyk. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się też licytacja przedmiotów 
przekazanych przez okolicznych 
darczyńców. Chętni mogli licyto-
wać m.in. biżuterię oraz gadżety 
sygnowane logiem WOŚP-u. Jedna 
z najbardziej zaciętych licytacji to-
czyła się o złoty łańcuszek, przeka-
zany przez firmę ADA-PLUS, który 
ostatecznie został sprzedany za 515 
złotych. 

W międzyczasie w szkolnym 
holu można było kupić maskotki 
i inne drobiazgi od dzieci, które 
także wsparły tego dnia Orkiestrę.

– Od siedmiu lat prowadzę li-
cytacje w Golubiu-Dobrzyniu, a tak 
naprawdę od urodzenia pomagam 
orkiestrze, wrzucając pieniądze do 
puszki – mówi Kacper Zawadzki. 
– Najlepsze i zarazem najważniej-
sze jest to, że to jeden z takich dni, 
w którym na całym świecie ludzie 
bezinteresownie chcą pomagać. 
Na każdym kroku widać pomoc 
fundacji Jurka Owsiaka. Wystarczy 
się przejść po jakimkolwiek szpita-
lu. Jest to taka namacalna pomoc 

połączona ze świetną zabawą.
Ci, którym niestraszna była 

mroźna aura, mieli możliwość 
przejechania się zabytkowymi 
motocyklami, którą zorganizował 
Klub Motocyklowy Stalowe Tło-
ki. Jeśli ktoś wolał cztery kółka, 
z pomocą przyszli chłopcy z eki-
py „Malczanem przez świat”, czyli 
Adam i Kamil. 

Sztab w Golubiu-Dobrzyniu 
zebrał łącznie 38 tysięcy, 895 zło-
tych i 9 groszy. 

Cenna piłka 
Promienia Kowalewo
Sztab w Kowalewie Pomorskim 

mieścił się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury. W ciągu dnia wo-
lontariusze kwestowali na ulicach 
miasta, a mieszkańcy nie szczędzili 
im datków do puszek. O 17.00 roz-
poczęła się licytacja przekazanych 
przez darczyńców rzeczy. Jednym 
z najbardziej gorących towarów 
okazała się piłka z podpisami pił-
karzy Promienia Kowalewo, która 
została wylicytowana za 220 zł. 
Zgromadzeni mieszkańcy chętnie 
licytowali też karnety do salonów 
piękności oraz słodkie wypieki. 

– Jak co roku pomagało nam 
20 wolontariuszy – mówi Barbara 
Niewidział, kierownik kowalew-
skiego domu kultury. – Oprócz 
tego pomagają nam inni opieku-
nowie, nauczyciele, rodzice oraz 
strażacy z okolicznych jednostek 
OSP w Pluskowęsach, Sierakowie 
i Kowalewie Pomorskim. Mamy 
nadzieję, że pobijemy zeszłoroczny 
rekord zbiórki. Wówczas udało się 
zebrać ponad 17 tysięcy złotych.

W przerwach pomiędzy licy-
tacjami odbywały się występy so-
listów i grup artystycznych z całej 
gminy. Swój program zaprezento-
wali m in. Gimnazjaliści z Kowa-
lewa Pomorskiego. Oprócz tego, 
na młodszych i starszych czekały 
logiczne gry i łamigłówki, przy-
gotowane przez Martę i Marzenę 

z „Główka Pracuje”. 
– Osobiście w finałach WOŚP 

biorę udział od samego począt-
ku. Dawno temu własnoręcznie 
rysowałam serduszka, które były 
później wycinane i wręczane dar-
czyńcom – wspomina Barbara 
Niewidział.

– Ja byłam raz wolontariu-
szem, a o sześciu lat prowadzę fi-
nały Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Kowalewie – mówi Ewa 
Dąbkowska

A co według prowadzących 
jest najlepsze w tej imprezie?

– Radość. Radość z pomocy. 
Sama ciężko chorowałam i lecząc 
się w centrum onkologii widziałam 
na szpitalnych sprzętach mnóstwo 
serduszek WOŚP-u. Zdecydowanie 
warto pomagać, i tym młodszym 
i tym starszym – uważa kierow-
niczka M-GOK-u.

– Po całym dniu ciężkiej i wy-
tężonej pracy nad prawidłowym 
przebiegiem finału, na koniec jest 
radość, zadowolenie i satysfakcja 
z tego, że kolejny finał zakończył 
się sukcesem – twierdzi Ewa Dąb-
kowska.

Sztab w Kowalewie zebrał 
łącznie ponad 14,5 tys. zł. 

Harcerze w roli głównej 
W Radominie, podobnie jak 

podczas poprzedniej edycji, po-
jawiło się wielu gości. Wystąpił 
dziecięcy zespół ludowy „Folko-
we Nutki”, uczniowie z Dulska 
zaprezentowali pokaz sportowy, 
a uczniowie z Płonnego odegrali 
scenkę kabaretową. Przed publicz-
nością pokazali się liczni harcerze: 
zuchy z Radomina, 46. DH „Sowy” 
z Radomina, 33. DSH „Tropiciele” 
z Radomina, a także gościnnie 14. 
DH „Odkrywcy” z Gałczewa. W pro-
gramie były także występy uczniów 
podstawówki  i gimnazjum z Rado-
mina. Duże wrażenie na zebranych 
odniósł końcowy pokaz fajerwer-
ków – światełko do nieba. Przez 

cały czas były dostępne ciepłe na-
poje i pyszne ciasta, przygotowane 
przez sześć stowarzyszeń z gminy. 

Prezentacje artystyczne były 
regularnie przeplatane licytacją. 
Prowadziły ją: Elżbieta Wolniak 
oraz Katarzyna Matuszewska. Na 
sprzedaż były wystawione m.in. 
biżuteria, karnety na basen oraz 
torty w kształcie serca WOŚP-u. To 
właśnie tort został wylicytowany 
za najwyższą sumę. Jego ostatecz-
na cena wyniosła 140 zł. Wpływy 
z licytacji osiągnęły prawie 1,9 tys. 
zł. Łącznie Radomin zebrał ok. 7 
tys. zł. 

– Podziękowania kierujemy 
w stronę wszystkich występują-
cych i wolontariuszy oraz wszyst-
kich sponsorów, którzy nas wsparli 
finansowo i rzeczowo – mówi od-
powiedzialna za organizację WOŚ-
P-u w Radominie Milena Pętlicka 
z Zespołu Szkół. – Dziękujemy 
policji, OSP w Radominie, pracow-
nikom „Naszego Medyka”, księ-
żom proboszczom, nauczycielom, 
pracownikom, wolontariuszom, 
uczniom szkół z terenu gminy Ra-
domin, pracownikom Urzędu Gmi-
ny Radomin z panem wójtem na 
czele, dyrekcji, stowarzyszeniom 
i oczywiście rodzicom za wsparcie.

Kolejny rekord zbiórki 
Tegoroczny finał zbiórki 

w Ostrowitem zaowocował rekor-
dem. Wolontariusze zgromadzili aż 
10 tys. i 36 zł. W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Ostrowitem nie 
brakowało atrakcji. W jeden z sal 
można było wziąć udział w loterii 
fantowej, w drugiej wypić kawę, 
herbatę i zjeść ciasta przyniesio-
ne przez mamy uczniów. Rodzice 
zaangażowali się także w występy, 
biorąc udział z dziećmi w turnieju 
1 z 8. Wystawiono także przed-
stawienia. Pierwszoklasiści zapre-
zentowali „Przedstawienie nowo-
roczne”, natomiast uczniowie klas 
starszych „W ogrodzie gospoda-

rza”. 
Na deser w role wcielili się ro-

dzice. Rok temu wystawili „Smerfy”, 
a tym razem „Czerwone kapturki”. 
Nie zabrakło loterii fantowej. Chęt-
ne dzieci mogły wykonać makijaż 
w salonie wizażu, przygotowanym 
przez panie przedszkolanki. Jedną 
z inicjatyw podjętych w tym roku 
w Ostrowitem była rejestracja 
dawców szpiku kostnego.

Współpraca popłaca 
26. finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w gminie 
Zbójno zaczął się już w sobotę  
w Zespole Szkół w Działyniu, gdzie 
wystąpili znani artyści toruńskiej 
sceny muzycznej – Paweł Traw-
czyński oraz Rafał „Zwierzak” Zie-
liński. Ponad dwie godziny świetnej 
muzyki przeplatane było licytacja-
mi oraz sprzedażą gadżetów i usług 
przekazanych przez darczyńców. 
Po koncercie odbył się bal charyta-
tywny w świetlicy OSP w Działyniu, 
gdzie w rytm utworów zespołu 
„Helios” Piotra Wieczyńskiego go-
ście bawili się do białego rana.

W niedzielę na teren całej gmi-
ny wyszli wolontariusze z puszka-
mi. Po południu pokazem kara-
teków z Golubsko-Dobrzyńskiego 
Klubu Karate Kyokushin rozpo-
częły się występy w Zespole Szkół 
w Zbójnie. Przed publicznością 
prezentowała się orkiestra dęta ze 
Zbójna oraz uczniowie.

– Tegoroczny WOŚP to praca 
i zaangażowanie wielu osób i insty-
tucji – podkreśla Marzena Marcin-
kowska z urzędu gminy w Zbójnie. 
– W ramach Orkiestry Zespół Szkół 
w Zbójnie zebrał kwotę w wysoko-
ści ponad 20 tys. zł, Zespół Szkół 
w Działyniu  ponad 16 tys. a Szkoła 
Podstawowa w Klonowie ok. 1,1 tys. 
zł. Łącznie daje to kwotę prawie 
37,5 tys. zł.

Tekst i fot.
(LB), (daria), (szyw), (pw)

W Kowalewie można było wylicytować m.in. gadżety WOŚP-u Zatańczyli m.in. gimnazjaliści z Kowalewa Pomorskiego



Czwartek 18 stycznia 2018 fotorelacja 7  GOLUB–CGD.PL

Pokaz zumby pod kierunkiem Moniki Adamczyk

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem nie brakowało atrakcji kulturalnych

Sala w Radominie pękała w szwach

WOŚP nie mógł odbyć się bez lokalnych harcerzy 

W Golubiu-Dobrzyniu mieszkańcy mogli skorzystać z malowania twarzy

W Zbójnie wystąpili m.in. uczniowie (fot. UG Zbójno)

Orkiestrę wsparła także społeczność z Działynia (fot. UG Zbójno)

W Orkiestrę w Radominie zaangażowały się harcerki
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Egzamin na prawo jazdy dla niesłyszących

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o kieru-
jących pojazdami. Zgodnie z projektem, osoby niedosłyszące 
i niesłyszące będą mogły  prowadzić pojazdy większe (prawo 
jazdy kategorii C1 albo C) niż auta osobowe. Obecnie w Pol-
sce nie ma takiej możliwości, ale autorzy projektu przekonują, 
że obecna technika umożliwia takim osobom kierowanie np. 
ciężarówkami. Przyszli kierowcy będą mogli zdawać egzamin 
w obecności tłumacza języka migowego i nie poniosą z tego 
tytułu dodatkowych kosztów. 

Szkolenie dla lekarzy 

Tylko do końca czerwca br. lekarze będą mogli wy-

stawiać papierowe zwolnienia lekarskie. Od 1 lip-

ca pojawią się zwolnienia elektroniczne – e-ZLA. 

W inspektoracie ZUS-u w Lipnie odbędą się dwa 

spotkania poświęcone zmianom: 19 stycznia o 9.00 

i 31 stycznia w godz. 9.00-12.00 w siedzibie przy 

ul. Mickiewicza 43. W trakcie tych wydarzeń będzie 

można zasięgnąć informacji w zakresie m.in. zwol-

nień lekarskich, korzyści z wprowadzenia e-ZLA, 

założenia pro� lu na Platformie Usług Elektronicz-

nych ZUS, potwierdzenia tożsamości przy zakłada-

niu pro� lu PUE czy wystawiania e-ZLA. Na szkole-

nie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wysokie kary za przekręcenie licznika  

W ubiegłym tygodniu Rządowe Centrum Legislacji opubli-
kowało projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz usta-
wy Prawo o ruchu drogowym, przygotowany przez resort 
sprawiedliwości. Zgodnie z proponowanymi przepisami, za 
każde „przekręcenie” licznika pojazdu ma grozić od trzech 
miesięcy do pięciu lat więzienia. Karę poniosą zarówno 
zlecający oszustwo, jak i wykonawcy. Poza tym właściciel 
pojazdu będzie zobowiązany najpóźniej w następnym dniu 
roboczym po dniu wymiany licznika zawiadomić pisemnie 

stację kontroli pojazdów o fakcie, przyczynie i dacie wy-
miany tego licznika. 

Bezrobocie wciąż niskie 

W grudniu stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc. To o 1,6 proc. mniej niż w ubiegłym roku, ale o 0,1 proc. więcej niż w listopadzie. Główne powody wzrostu bezrobocia to: powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu ak-tywnych form oraz po zakończeniu umów na czas określony; spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy; zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie.

Kodeks wyborczy do podpisu prezydenta

Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wy-
borczego, także te, które umożliwiają głosowanie korespondencyjne 
osobom niepełnosprawnym (pierwotnie taka możliwość została znie-
siona przez sejm) oraz zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej 
w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura 
Wyborczego. Minister spraw wewnętrznych ma przedstawiać PKW 
kandydatów na komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na sze-
fa KBW. Poparta została też senacka poprawka, która zapewnia PKW 
możliwość odwołania szefa KBW w uzgodnieniu z ministrem. Teraz no-
wela tra�  do prezydenta.

Za szybką jazdę nie zawsze stracimy prawko 

Parlament rozpoczął prace nad nowelizacją ko-
deksu drogowego. Obecnie, gdy kierowca prze-
kroczy o 50 km lub więcej dopuszczalną prędkość, 
traci prawo jazdy. Trybunał Konstytucyjny zwrócił 
jednak uwagę na stan wyższej konieczności, np. 
gdy kierowca wiezie kobietę w ciąży do szpitala. Po 
zmianach prawo jazdy nie będzie zatrzymywane, 
jeżeli kierowca działał „w stanie wyższej koniecz-
ności, w celu uchylenia bezpośredniego niebezpie-
czeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka”.

Przedsiębiorcy sprawdzą NRS 

Z początkiem nowego roku nastąpiły zmiany w zasadach opłacania skła-
dek. Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS, wszystkie składki 
należy opłacać jednym przelewem. Numer indywidualnego rachunku 
składkowego (NRS) ZUS przekazuje pismem zabezpieczonym znakiem 
wodnym, odrębnie dla każdego płatnika składek. Zakład radzi, by przed 
pierwszą wpłatą dokładnie sprawdzić swój nowy numer. Można to zro-
bić, korzystając z wyszukiwarki, uruchomionej specjalnie dla przedsię-
biorców. Jest ona dostępna pod adresem: www.eskladka.pl. Informacje 
o numerze rachunku składkowego można również ustalić w najbliższej 
placówce ZUS lub poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nu-
merem 22 560 16 00.
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W oborach po nowemu 
PRAWO  6 marca wejdzie w życie nowe rozporządzenie doty-
czące zasad BHP przy utrzymaniu zwierząt. Nakłada ono nowe 
obowiązki na osoby, które chcą zbudować chlewnię

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655

R
 E K L A M

 A

W nowych budynkach musi 
być zapewniony dostęp do umy-
walki z ciepłą i zimną wodą. 
Obowiązuje też zakaz stosowa-
nia progów w drzwiach do obo-
ry. Inne nowości to nakaz, by 
drzwi otwierały się na zewnątrz 
budynku i by nie zamykały się 
samoistnie. Dodatkowo przepisy 
uregulowały warunki techniczne 
zabezpieczenia otworów stropo-
wych na poddaszach użytkowych 
pomieszczeń inwentarskich oraz 
użytkowanych urządzeń z silni-

kami elektrycznymi. 
W przypadku chowu otwar-

tego, ogrodzenie powinno mieć 
wyjścia ewakuacyjne oraz wy-
dzielone pomieszczenie zwane 
odłownią. To tam mają być wy-
konywane m.in. zabiegi wetery-
naryjne. 

Kojce stosowane przy cho-
wie zamkniętym powinny być 
wykonane tak, by było możliwe 
zadawanie paszy spoza kojca, 
odgrodzenie prosiąt od lochy 
bez konieczności wchodzenia 

do części kojca przeznaczonego 
dla lochy oraz natychmiastowe 
opuszczenie kojca przez osoby 
wykonujące prace przy obsłudze 
tych zwierząt. 

W przypadku obór dla by-
dła mlecznego, gdzie występują 
kanały udojowe, przy schodach 
będzie należało zamontować 
barierki antypoślizgowe oraz 
napisy: „uwaga wzniesienie” lub 
„uwaga uskok”.

(pw)

Zaproszenie

Dla hodowców opasów
25 stycznia w Minikowie odbędzie się szkolenie dla hodowców bydła opasowego. 
To okazja, by zapoznać się m.in. z możliwością otrzymania wsparcia na unowo-
cześnienie hodowli w ramach nowego PROW. 

Szkolenie organizuje Kujaw-
sko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego we współpracy 
z Polskim Związkiem Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego. 
Pierwszym tematem będzie pro-
filaktyka weterynaryjna w cho-
wie bydła mięsnego. Przed-

stawiciel ośrodka doradztwa 
rolniczego opowie o możliwo-
ściach wsparcia, jakie daje PROW 
na lata 2014-20. Zaplanowano 
także spotkanie z przedstawicie-
lem zakładu mięsnego, by zapre-
zentować możliwość współpracy 
z zakładami przetwórczymi. Po 

dyskusji odbędzie się degustacja 
potraw z wołowiny kulinarnej. 

Zgłoszenia udziału w szkole-
niu są przyjmowane do 23 stycz-
nia pod numerem tel. 723-692-
551.

(pw)

Dopłaty

Czas do czerwca
15 stycznia ruszyła kolejna kampania składania wnio-
sków o dopłaty do materiału siewnego. Czasu jest 
sporo, bo termin upływa 25 czerwca. 

Dopłaty przysługują do hek-
tara gruntów ornych, na których 
wysiano materiał siewny kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany. 

Niestety, pomoc nie obejmuje 
przedplonów i poplonów. Tego, 
ile wyniesie dofinansowanie, rol-
nicy dowiedzą się dopiero jesie-

nią, gdy rząd przeanalizuje liczbę 
otrzymanych wniosków oraz fi-
nanse, którymi dysponuje. 

Dopłaty przysługują do jęcz-
mienia, owsa, pszenicy (twardej 
lub zwyczajnej), pszenżyta i żyta. 
Wśród roślin strączkowych pro-
mowane są: bobik, groch, łubin, 
soja i wyka. Na dopłaty mogą li-
czyć także plantatorzy ziemnia-
ków. 

By skorzystać z dobro-
dziejstw programu, należy wy-
siać odpowiednie ilości materiału 
siewnego na hektar. W przypad-
ku ziemniaków jest to np. 2000 
kg.

Wnioski można składać do 
powiatowego biura Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Należy załączyć fak-
tury zakupu materiału siewne-
go. 

(pw)

Rok pełen działań 
W 2018 r. rolnicy mają aż 27 okazji, by starać się 
o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-20. Prezentujemy szczegółowy 
harmonogram. 

PROW

Na pierwszy ogień pójdą pod-
działania dotyczące modernizacji 
oraz restrukturyzacji małych go-
spodarstw (luty i marzec). Młodzi 
rolnicy powinni przygotować się 
na majowy nabór wniosków. Część 
ofert jest adresowana do rolników, 
którzy gospodarują na obszarach 

dotkniętych przez ASF.
We wrześniu ruszy nabór do-

tyczący przekazywania małych 
gospodarstw. Koniec roku to wal-
ka o dofinansowanie na inwesty-
cje na obszarach OSN. Tu pomoc 
zwiększono z 50 do 100 tys. zł. 

(pw)

BHP

Bezpiecznie z chemią 
Przelewanie pestycydów lub innych środków che-
micznych z małych karnistów może być szkodliwe 
dla zdrowia. Na rynku jest szereg usprawnień, który 
czyni ten zabieg bezpiecznym. 

Specjalna nakładka easy-
Flow stanowi „przejściówkę” 
między kanistrem ze środkiem 
chemicznym a opryskiwaczem. 

Zwolnienie zabezpieczenia uwal-
nia przepływ i środek chemiczny 
przelewa się do opryskiwacza, 
nie narażając rolnika na ryzyko 

kontaktu z preparatem. Urzą-
dzenie posiada także dozownik, 
dzięki któremu można zajmować 
się mieszaniem środków ochro-
ny roślin. 

Podobnie działa Chem-Bla-
de. Wielkością przypomina bu-
tlę z acetylenem. Posiada także 
wskaźnik stanu cieczy i bezpiecz-
ne zawory. Póki co, dostępny jest 
w USA.

(pw)
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Wąbrzeźno
 Miłośnicy malarstwa mogą skorzystać z zaproszenia na otwarcie wystawy 

grudziądzanina Piotra Lewandowskiego (piątek 19 stycznia o godz. 18.00). – Moje 
prace tworzę w kilku technikach, lecz ulubioną jest malarstwo olejne – mówi autor 
wystawy. – Technika ta jest stosunkowo kosztowna, jednak daje wyjątkowo dużą 
swobodę w doborze oraz mieszaniu barw, tworzeniu ciekawych faktur, uzyskiwan-
iu efektów półprzezroczystości i przenikania barw, a nawet wychodzeniu w trzeci 
wymiar przez nakładanie bardzo grubych warstw farby. Przy wykorzystaniu tych 
technik nie ograniczam się do jednego gatunku malarskiego. Tworzę zarówno 
martwą naturę, jak i abstrakcje, pejzaże, sceny rodzajowe – wylicza Piotr Lewan-
dowski. Wstęp wolny. 

 W niedzielę 21 stycznia o 17.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski 
odbędzie się Koncert Kolęd. W tym roku usłyszymy kolędy i pastorałki w wyko-
naniu Orkiestry Dętej WDK, chóru z parafii p.w. Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, 
zespołu wokalnego z wąbrzeskiej „trójki”, grupy „Szał” oraz Julii Libuszewskiej, 
Lidii Fabrykiewicz i zespołu „Ichtis”. 

 W niedzielę 28 stycznia 2018 o 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury wystąpi 
kabaret „Jurki”. Bilety w cenie 40 zł/os., grupowe 35 zł (od 15 osób) do nabycia 
w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. 

 Dzień później o 17.00 w tym samym miejscu planowane jest przedstawienie 
teatralne pt. „Profesorek Wodorek w kosmosie” w wykonaniu aktorów teatru ob-
jazdowego „Pomarańczowy Cylinder”. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK 
od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00.

 3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na koncert operetkowy. Będzie 
można usłyszeć dobrze znane przeboje oraz utwory przedwojenne. Artyści 
wykonają m.in. przedwojenne piosenki: „Już taki jestem zimny drań”, „Ja się boję 
sama spać” oraz tanga argentyńskie „La cumparsita”, czy „Por una Cabeza” z fil-
mu „Zapach kobiety”. Bilety w cenie 30 zł/os., 25 zł grupowy (grupa od 15 osób) 
do nabycia w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00 (do 23 stycznia). 
Więcej informacji w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

Golub-Dobrzyñ 
 20 stycznia w golubsko-dob rzyńskim Domu Kultury wystąpi wokalista 

James Harries. Brytyjski artysta urodził się w 1974 roku, pochodzi z Manchesteru. 
Od 1990 roku mieszka i tworzy w Czechach. Jego muzykę można określić jako 
mieszankę folku, indie i alternatywnego rocka. Zasłynął takimi utworami jak: 
„Salvation”, „Schooting Star” czy „Lights”. Informacje o biletach i szczegółach 
koncertu już wkrótce. 

 W piątek 26 stycznia o 18.00 warto wybrać się do Domu Kultury na spotkanie 
z kulturą latynoamerykańską. Tym razem będzie można poznać bliżej Kolumbię. 
W programie m.in. otwarcie wystawy prac plastycznych przygotowanych przez 
uczestników konkursu „Klimaty Kolumbii” oraz wystawy fotograficznej Ryszarda 
Sobolewskiego, prezentacja multimedialna „Tygiel kultury - podróże po Kolumbii”, 
kiermasz rękodzieła artystycznego, degustacja pod hasłem „kawy świata”, fiesta 
z zespołem tańca latynoamerykańskiego oraz koncert Mili Morena. Spotkania 
z kulturą kolumbijską zainauguruje ambasador Kolumbii w naszym kraju –  Javier 
Dario Higuera Angel. Bezpłatne zaproszenia są do odbioru w sekretariacie Domu 
Kultury. Dom Kultury przypomina także, że do 19 stycznia istnieje możliwość 
zgłoszenia swojego udziału w rękodziele artystycznym „Klimaty Kolumbii”. Nasz 
tygodnik jest partnerem spotkań z kulturą latynoamerykańską. 

 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
 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas ósmej edy-

cji, która odbędzie się już 3 lutego o 19.00 w hali sportowej w Skrwilnie wystąpią: 
Marcin Daniec i kabaret Jurki. Bilety kosztują 55 zł i są już dostępne w kasie 
urzędu gminy przy ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc ograniczona. 

Lipno
 W niedzielę 21 stycznia, zostanie zorganizowany doroczny Koncert Noworoc-

zny. Zaprezentują się wszystkie sekcje artystyczne działające przy domu kultury. 
Początek o 18.00 w kinie Nawojka. Wstęp wolny. 

 We wtorek 23 stycznia warto u dać się do kina Nawojka na „Koncert 
z uśmiechem” w wykonaniu artystów z bydgoskiej Orkiestry im. Johanna Straussa. 
Repertuar będzie okraszony zabawnym komentarzem Emilii Czekały. Bilety w ce-
nie 25 zł są już do nabycia w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22. 

 24 stycznia o 17.00 w tym samym miejscu będzie można obejrzeć film  
„Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy. Po projekcji planowane jest spotkanie 
z aktorką Małgorzatą Potocką. Bilety kosztują 10 zł. 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie zaprasza do wzięcia udziału w II Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”, który odbędzie się 17 marca. 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin na stronie www.mcklipno.pl. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?25-lecie Wilków
 w Toruniu

MUZYKA  W sobotę 27 stycznia o 18.00 w auli UMK w Toruniu 
wystąpi Robert Gawliński i zespół Wilki. U nas do wygrania po-
dwójna wejściówka na to wydarzenie 

Zespół powstał w 1992 roku 
z inicjatywy wokalisty, kompo-
zytora i autora tekstów Roberta 
Gawlińskiego. Po początkowych 
roszadach w składzie grupa za-
brała się do pracy nad pierwszą 
płytą, ale wtedy nagle zmarł 
basista Adam Żwirski, któremu 
później Gawliński zadedykował 
wielki przebój – „Son of the Blue 
Sky”. Na tytułowym, debiutanc-
kim krążku znalazły się także 
utwory: „Aborygen” i „Eli lama 
sabachtani”, a album okazał się 
bestsellerem. Rok później Wilki 
nagrały drugą płytę – „Przed-
mieścia”, promowaną piosen-
kami: „Nie zabiję nocy” i „Moja 
baby”. 

W 1995 roku zespół zawie-
sił działalność. Gawliński zaan-
gażował się w solowy projekt, 
a owocem tej działalności były 
takie utwory jak: „Nie stało się 
nic”, „Trzy noce z deszczem” czy 
„O sobie samym”. Po kilku latach 
muzycy zapowiedzieli wielki po-
wrót, którego zwiastunem był 
singiel „Baśka”. Utwór stał się 
wielkim przebojem, tak samo 
jak cały album „4”. Rok po wyda-

niu płyty Wilki nagrały piosenkę 
„Here I Am”, następnie zgłoszo-
ną do krajowych eliminacji do 
Konkursu Piosenki Eurowizji. 
Zespół przegrał tylko ze znajdu-
jącą się wtedy na fali formacją 
Ich Troje („Keine Grenzen – Żad-
nych Granic”). 

W kolejnych latach Wilki na-
dal królowały na listach przebo-
jów i wydawały kolejne ciepło 
przyjmowane płyty m.in. „Wa-
tra” czy „Obrazki”. W 2016 roku 
grupa podzieliła się z fanami, jak 
do tej pory, ostatnim albumem 
„Przez dziewczyny”. W ubiegłym 
roku zespół ogłosił dużą trasę 
koncertową, podsumowującą 
25-letnią działalność. 

–  Mija równo 25 lat od wy-
dania pierwszej płyty Wilków. 
Przez te 25 lat wiele się zdarzy-
ło, przez zespół przewinęło się 
kilku muzyków, realizatorów, 
technicznych – wielu przyjaciół. 
Bardzo im wszystkim dziękuję 
za doświadczenia, za koncerty, 
za wspólnie spędzony czas, za 
fajne imprezy. Nasi fani, któ-
rzy w 90. latach przyjeżdżali 
na koncerty z rodzicami, dziś 

przywożą swoje dzieci, a z wie-
loma z nich spotykamy się tak-
że prywatnie – napisał w maju 
ubiegłego roku wokalista i lider 
Robert Gawliński na oficjalnej 
stronie zespołu. 

Przygotowaliśmy konkurs, 
w którym można wygrać po-
dwójną wejściówkę na to wy-
darzenie. Bilety otrzyma osoba, 
która jako pierwsza prawidłowo 
odpowie na pytanie: W którym 
roku zespół Wilki wydał album 
„4”? Odpowiedzi prosimy prze-
syłać w czwartek 18 stycznia od 
godz. 15.00 na adres: redakcja@
wpr.info.pl, w temacie wpisując: 
KONCERT WILKI, a w treści od-
powiedź, swoje dane i numer 
telefonu..

Bilety są także do kupie-
nia za pośrednictwem agencji 
Tamada (501 754 011), w sklepie 
Pamiątki i Ratusz, na dworcu 
PKS w Toruniu oraz na porta-
lach: biletyna.pl i kupbilecik.pl. 
Organizatorem wydarzenia jest 
Agencja Artystyczna TAMADA. 

(ToB)
fot. materiały prasowe





Czwartek, 18 stycznia 2018

20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 57 
09:15 Blondynka odc. 69 - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 5 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 23 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Niezwykły wygląd zwierząt 
 - dokumentalny 
13:55 Elif odc. 176 - serial 
14:55 Obserwator - publicystyczny 
15:30 Wiadomości 
15:40 Rajd Dakar 2018  
15:50 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:20 Teleexpress 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3245 
18:30 Korona królów odc. 13 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 193 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny 
23:25 Paryż - dni terroru 
 - dokumentalny 
00:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 8 - serial 

05:20 Ukryta prawda odc. 127 - serial 

06:20 Szpital odc. 234 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 167 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 4 - serial 

09:10 Brzydula odc. 235 - serial 

09:45 Dwóch i pół odc. 5 s. 11 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 509 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 408 - serial 

14:55 Szpital odc. 235 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 1 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 510 - serial 

20:00 Daję nam rok - - komedia 

22:10 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10, - serial 

23:15 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 1 - felieton 

23:20 Ognista miłość - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 18 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 15 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 18 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 50 
09:00 Esmeralda odc. 105  
10:00 Esmeralda odc. 106  
11:00 Drużyna A odc. 12 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 17, - serial
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 161 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 18, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 107 
17:00 Esmeralda odc. 108 
18:00 Drużyna A odc. 13 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 131 - serial 
21:05 Latająca forteca - wojenny 
23:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 131 - serial 
00:10 Spadkobiercy odc. 29, - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 207 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial 
08:00 Rewir odc. 12 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial  
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 7 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 9 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 5 - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 13 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 71 
15:45 Lekarze na start odc. 42 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 43 - serial 
17:05 Rewir odc. 13 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 13 - serial 
20:00 Ja, ty i on - - komedia 
22:10 Nie ma jak w piekle 
 - komediodramat 
00:10 Krzyk III - horror 

08:00 Teledyski - muzyczny 

08:10 Zakładka odc. 3, - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę 

 odc. 68, - publicystyczny 

09:15 Kramarz - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 4 - serial 

12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 5 - serial 

13:25 Patrząc pod słońce - dramat 

14:10 Informacje kulturalne 

14:30 Wichry Kołymy - biografi czny 

16:25 Chuligan literacki - publicystyczny 

17:00 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

18:45 Bzik teatralny - dokumentalny 

19:45 Debiut - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Homolka i sakiewka - komedia 

21:55 Dziennik fi lozofa odc. 14 

22:15 Safari - dokumentalny 

23:55 Rozdroże Cafe - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 445 - felieton 
06:55 Wszystko, co nasze 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 92, 
08:40 Ukryte skarby odc. 29 - reportaż 
09:15 Czas honoru odc. 69 - serial 
10:05 Solny skarb UNESCO 
 odc. 5 - reportaż 
10:25 Nowe Ateny odc. 69, 
 - publicystyczny 
11:15 Flesz historii Magazyn 
11:35 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 16 
11:50 Ogród po drugiej stronie rzeki 
 - reportaż  
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 172, - historyczny  
14:10 Sensacje XX wieku 
 odc. 176, - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 2 - serial 
15:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3, - dokumentalny  
16:25 Gorzkie zwycięstwo 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 34 
17:45 Czas honoru odc. 70 - serial 
18:35 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 10 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 169, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 170, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 3 - serial 
21:25 Mała Moskwa odc. 2 - serial 
22:20 Spór o historię 
 odc. 10, - historyczny 
23:00 Szpiedzy odc. 2 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Betafo - dokumentalny 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków - serial  
09:00 Na zdrowie - poradnikowy  
09:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Największe przeboje Pana Boga 
 - Ave Maria - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy Reportaż  
13:20 Prawdziwie spadła z nieba 
 - dokumentalny 
14:20 Chcę żyć - dokumentalny 
14:35 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
15:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
16:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
17:00 Ogrody Castel Gandolfo 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 21 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - dokumentalny 
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

06:00 Rodzinka.pl odc. 222 s. 11 
 - serial 
06:35 Afryka od kuchni odc. 11 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 208 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia odc. 1783 
 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 521 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 66 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 122 - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 71 s. 6 - serial 
15:15 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 17 - - felieton 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 30 - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 17,  
18:40 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
20:40 Dzięki Bogu już weekend odc. 11 
21:05 The Good Doctor odc. 6 - serial 
21:55 Zawiedziona - thriller 
23:35 Lincz - thriller 
01:05 Kiedy Harry poznał Sally 
 - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 2 
07:50 Doradca smaku odc. 20 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2167 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 2 - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial  
12:00 Szkoła odc. 271 - serial  
13:00 19+ odc. 163 - serial 
13:30 19+ odc. 164 - serial 
14:00 Szpital odc. 415 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 272 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial 
18:00 Szpital odc. 416 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 3 - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 66 
19:55 Uwaga! odc. 5194 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 2 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2615 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 47, - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 15 s. 14 
22:30 Operacja Dunaj - komedia 
00:45 Krwawy sport - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 600 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 282 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 283 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 105 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 592 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 213 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 406 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2612 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 652 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 96 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 84 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2613 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 463 - serial 
20:05 Brzydka prawda - komedia  
22:05 Erin Brockovich - dramat 
01:00 Hitchcock - biografi czny

09:10 Brzydula 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:25 Chyligan literacki 13:30 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Rok 1968. „Biedroneczka” _ czołg T-34, ma wziąć 
udział w interwencji w Czechosłowacji. Dowódca 
pojazdu, sierżant Edward Kotowicz, i jego 
podkomendni gubią się i odłączają od głównych 
sił.

Carl proponuje przyjacielowi, by na czas 
poszukiwania pracy zamieszkał u niego. Ponieważ 
Carla często nie ma w domu, jego żona wypełnia 
samotne godziny zacieśnianiem znajomości 
z nowym lokatorem.

„Ja, ty i on”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Operacja Dunaj”
(2009r.) TVN 22:30



Piątek, 19 stycznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 18 poradnikowy 
10:15 Doktor Quinn odc. 6 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 24 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 Kot doskonały - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 177 - serial 
15:00 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... - publicystyczny 
15:30 Wiadomości 
15:40 Rajd Dakar 2018  
15:45 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:15 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:35 Nieznane serce odc. 3 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17, - teleturniej 
21:25 Bunt na Bounty - przygodowy 
23:40 Zdradzona przyjaźń - thriller 
01:15 Agent XXL - komedia sensacyjna

05:15 Ukryta prawda odc. 128 - serial 

06:15 Szpital odc. 235 - serial 

07:10 Sąd rodzinny odc. 168 - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 13 s. 4 - serial 

09:05 Kryminalni odc. 1 - serial 

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 1 - felieton 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 510 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 409 - serial 

14:55 Szpital odc. 236 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 2 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 511 - serial 

20:00 Tylko dla orłów - wojenny 

23:15 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 2 - felieton 

23:20 W krzywym zwierciadle: Witaj 

 święty Mikołaju! - komedia 

01:25 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 16 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 19 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 51 
09:00 Esmeralda odc. 107  
10:00 Esmeralda odc. 108  
11:00 Drużyna A odc. 13 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial  
13:00 Galileo odc. 636
14:00 Galileo odc. 637  
15:00 Detektywi w akcji odc. 19, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 109 
17:00 Esmeralda odc. 110 
18:00 Drużyna A odc. 14 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 3 - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 128 - serial  
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 129 - serial  
23:15 Eden Lake - thriller 
01:00 Rude Tube - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 208 s. 3 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

08:00 Rewir odc. 13 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 16 s. 9 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 8 s. 12 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 1 s. 16 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 5 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 10 s. 2 - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 14 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 72 

15:45 Lekarze na start odc. 43 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 44 - serial 

17:05 Rewir odc. 14 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

20:00 6-ty dzień Film akcji 

22:25 Legionista - sensacyjny 

00:35 Obrońca - sensacyjny 

08:00 Teledyski Program muzyczny 

08:10 Antyfonie odc. 2, - publicystyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Szczęśliwego Nowego Jorku 

 - komediodramat 

10:50 Którędy po sztukę 

 odc. 68, - publicystyczny 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 6 - serial 

12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 7 - serial 

13:25 Chopin i jego Europa 2016 

 - koncert 

15:05 Mistrz tańca - obyczajowy 

15:45 Nienasyceni odc. 2, 

 - publicystyczny 

16:25 Sto minut wakacji - serial 

18:10 Wizyta - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 91 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dobra żona Dramat 

22:05 Tygodnik kulturalny - kulturalny 

22:50 Dziennik fi lozofa odc. 15 

23:05 Matt Bianco plays Baloise 

 Session - koncert 

00:15 Homolka i sakiewka - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 446 - - felieton 
07:00 Gorzkie zwycięstwo 
 - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 105, 
08:25 Ukryte skarby odc. 14 - reportaż 
09:00 Czas honoru odc. 70 - serial  
09:55 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 12, - historyczny 
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 14 - serial  
10:50 Podróże z historią 
 odc. 46, - historyczny 
11:25 Taśmy bezpieki odc. 34  
12:00 Historia pewnej przyjaźni 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 169, - historyczny  
14:00 Sensacje XX wieku 
 odc. 170, - historyczny  
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 8 - serial 
15:05 Śladami czarnych faraonów 
 - dokumentalny 
16:10 List biskupów - dokumentalny 
17:10 Szpiedzy odc. 2 - serial  
17:40 Czas honoru odc. 71 - serial 
18:40 Sensacje XX wieku 
 odc. 175, - historyczny 
19:05 Piastowie, chrzest Polski i 
 początki państwa polskiego 
 odc. 1 - serial  
19:15 Sensacje XX wieku 
 odc. 174, - historyczny 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 21 - reportaż  
20:30 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 3, - dokumentalny 
21:35 Mała Moskwa odc. 3 - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 139, 
23:15 Tajemnica Hitlera - dokumentalny  
00:10 Ośmiornica odc. 63 s. 7 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 21 - serial  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Święty na każdy dzień  
11:40 Boże Narodzenie 
 w Indiach - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Krok za krokiem - dramat 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Hildegarda z Bingen. Światło 
 Boga - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
17:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom odc. 6 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 35 - serial 
22:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

05:50 Rodzinka.pl odc. 223 - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 49, 
 - historyczny 
07:00 M jak miłość odc. 209 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 522 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 67 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 123 - serial 
14:15 Coś dla Ciebie 
 odc. 135, - publicystyczny 
14:40 Rodzinka.pl 
 odc. 212 s. 11 - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 7 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 31 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 18,  
18:44 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
20:45 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia 
22:45 Eks mojego życia - - komedia 
00:15 The Good Doctor odc. 6 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 2 kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2168 

10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton  

11:00 Ukryta prawda odc. 530 - serial  

12:00 Szkoła odc. 272 - serial  

13:00 19+ odc. 165 - serial 

13:30 19+ odc. 166 - serial 

14:00 Szpital odc. 416 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 273 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial 

18:00 Szpital odc. 417 - serial 

19:00 Fakty 

19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

19:40 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 67 

19:55 Uwaga! odc. 5195 reporterów 

20:05 Harry Potter i więzień Azkabanu 

 - przygodowy 

23:00 I stanie się koniec - sensacyjny 

01:30 Życie bez wstydu odc. 5 s. 5  

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 601 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 284 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 285 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 106 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 593 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 214 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 407 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2613 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 653 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 97 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 85 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2614 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 464 - serial 
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia 
21:50 Spider-Man III - sensacyjny 
00:50 Fair Game - dramat

07:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Czterdziestolatek 17:40 Czas honoru

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

Z więzienia w Azkabanie ucieka Syriusz Black  
groźny mag, o którym krążą pogłoski, że przyczynił 
się do śmierci rodziców Harry’ego Pottera. 
Młodemu czarodziejowi grozi niebezpieczeństwo.

Na Ziemi pojawia się pochodzący z kosmosu 
symbiont. W wyniku fuzji Spider-Man staje się 
arogancki. Od tej chwili, oprócz walki z największymi 
wrogami, bohatera czeka trudny pojedynek z samym 
sobą.

„Spider-Man III”
(2007r.) Polsat 21:50

„Harry Potter i więzień Azkabanu”
(2004r.) TVN 20:05
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09:50 Korona królów

05:30 Klan odc. 3243  
06:05 Sprawa dla reportera  
07:00 Naszaarmia.pl Magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie - poradnikowy 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:10 Program rozrywkowy - rozrywka 
08:45 Córka kapitana odc. 3, Miniserial 
09:50 Korona królów odc. 10 - serial  
10:20 Korona królów odc. 11 - serial  
10:55 Korona królów odc. 12 - serial  
11:20 Korona królów odc. 13 - serial  
12:00 Studio Raban odc. 16
12:30 Tajemnice ludzkiego ciała 
 odc. 2, - dokumentalny 
13:25 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 113 kulinarny 
14:05 Dama w czarnym welonie 
 odc. 7 - serial 
15:00 Rajd Dakar 2018  
15:10 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:15 Mistrzostwa Świata 
 w Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:25 Opole 2017 na bis - koncert 
18:55 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Goldeneye - sensacyjny 
22:30 Agent XXL - komedia sensacyjna  
00:20 Bunt na Bounty - przygodowy

05:40 Ukryta prawda odc. 129 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 2 - felieton 

09:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 2 - serial 

10:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 2 - serial 

11:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 2 - serial 

12:05 Brzydula odc. 231 - serial 

12:40 Brzydula odc. 232 - serial 

13:15 Brzydula odc. 233 - serial 

13:50 Brzydula odc. 234 - serial 

14:25 Brzydula odc. 235 - serial 

15:00 Andre - przygodowy 

17:00 Jak przeżyć święta 

 - komedia 

19:00 Śnięty Mikołaj - komedia 

21:10 Alfi e - komediodramat 

23:25 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton 

23:30 Dowód życia - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 17 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 20 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 
08:55 Garfi eld Show - serial 
09:10 Skrzaty - animowany 
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial  
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial  
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial  
13:55 STOP Drogówka 
 odc. 162 policyjny 
14:55 Kasjerzy czy kasiarze? 
 - komedia kryminalna 
16:55 Scoop - Gorący temat 
 - komedia kryminalna 
19:00 Galileo odc. 638 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 333 - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 130 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 131 - serial  
00:00 436 mieszkańców - horror 

06:00 Skorpion odc. 5 s. 2 - serial 

06:50 Taki jest świat odc. 42 s. 3 

07:40 Tajemnice medyczne 

 odc. 4 - serial 

08:40 Tajemnice medyczne 

 odc. 5 - serial 

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 1 - serial 

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 2 - serial 

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3 - serial 

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4 - serial 

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5 - serial 

14:00 Księżniczka dwóch światów 

 - fantastyczny 

15:55 Milioner w spodenkach - komedia 

17:45 Ja, ty i on - komedia 

20:00 Rambo II - sensacyjny 

22:00 Brick Mansions. Najlepszy 

 z najlepszych - sensacyjny 

23:50 Rewolwer - thriller

08:05 Wszystkie stworzenia duże 
 i małe odc. 2, - serial 
09:05 Informacje kulturalne 
09:25 Zenon Film krótkometrażowy 
09:45 Grali i śpiewali najgłośniej 
 w Polsce, czyli jak to z 
 Czerwonymi Gitarami było 
 - dokumentalny 
10:45 Którędy po sztukę 
 odc. 68, - publicystyczny 
11:00 Białoruski klimat odc. 2, Inny 
11:35 Czy można się przysiąść? 
 - krótkometrażowy 
12:25 Anatomia startupu 
 - dokumentalny 
13:25 Informacje kulturalne 
13:45 Hannah Arendt - biografi czny 
15:45 Wydarzenie aktualne Reportaż 
16:25 Zazdrość i medycyna 
 - melodramat 
18:20 Tygodnik kulturalny 
19:15 Ewolucja hip hopu odc. 3 - serial 
20:20 Trishna. Pragnienie miłości 
 - dramat 
22:20 Sting: The Last Ship - Live At 
 the Public Theater - koncert 
23:55 Locke - dramat 

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 3 - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 3 - krajoznawczy  
08:25 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1 - serial  
08:40 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 4 - serial 
09:20 Siedem życzeń odc. 2, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 96 kulinarny 
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 10 - serial 
11:45 Dzikie Chiny odc. 3 - serial 
12:45 Amerykańska broń 
 odc. 3, - dokumentalny 
13:45 Szerokie tory odc. 101, 
14:25 Wielka gra odc. 52, - teleturniej 
15:20 Spór o historię 
 odc. 166, - historyczny 
16:05 W pogardzie i chwale - Wojciech 
 Korfanty - dokumentalny 
16:50 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 18, - historyczny 
17:10 Klucze pozostawić w drzwiach 
 - reportaż 
17:45 Córka kapitana odc. 4, Miniserial 
18:45 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 2 - serial 
18:55 Generałowie Hitlera odc. 3 - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Ekstradycja odc. 3 - serial 
21:35 Czas leśnych kurierów 
 - dokumentalny 
22:20 Jedwabny szlak odc. 3 - serial 
23:25 Dziennik dr. Hansa Franka 
 - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Juan Diego - posłaniec 
 z Gwadelupy - animowany 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Sanktuarium Maryjne Rywałd 
 Królewski - dokumentalny 
09:45 Kapłan pro-life - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 35 - serial  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
16:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
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 
21:30 Podróż Apostolska Ojca Świętego 
Franciszka - Lima 
22:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

06:05 Etiopia - kraj żywiołów 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1342 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:50 Lajk! odc. 3 
11:15 Ostoja Magazyn 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial 
12:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1784 - serial 
12:45 Puchar Świata 
 w Planicy - biegi narciarskie  
12:55 Puchar Świata 
 w Planicy - biegi narciarskie  
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 213 s. 11 - serial 
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 7, - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:39 Rajd Dakar 2018 odc. 19,  
18:55 Postaw na milion 
 - kulisy - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 7, - rozrywka 
21:15 The Voice Kids odc. 8, - rozrywka 
22:20 Sztuka zbrodni odc. 2 - serial 
23:20 Rani odc. 2 - serial 
00:20 Rocky Balboa - dramat 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1043 

11:00 Na Wspólnej odc. 2612 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2613 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2614 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2615 - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2  

13:50 Azja Express odc. 9 s. 2 

15:20 Gwiezdne wojny V - Imperium 

 kontratakuje - science fi ction  

17:55 Tu się gotuje! odc. 8 kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 68 

19:45 Uwaga! odc. 5196 reporterów 

20:00 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia sensacyjna 

22:10 Terminal - - komedia 

00:45 Joshua - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 My3 odc. 21, 
 - dla dzieci i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 
 odc. 2- serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 41 - serial 
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 42 - serial 
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 34 - serial 
10:15 Ewa gotuje odc. 287 kulinarny 
10:50 Spider-Man III - sensacyjny  
13:50 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia  
15:20 X Płocka Noc Kabaretowa 
 Kabaret i satyra  
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 136 dokumentalna 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 137 dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 465 - serial 
20:10 Garfi eld II - komedia 
22:00 Bezwstydny Mortdecai 
 - komedia sensacyjna 
00:30 Diabelskie nasienie - thriller

08:40 Gotowe na wszystko 13:55 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw 13:45 Hannah Arendt 10:15 Okrasa łamie 

przepisy

11:45 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Nowy Jork jest terroryzowany przez złowieszczego 
Shreddera i jego Klan Walczących Stóp. By 
uratować miasto, cztery wojownicze żółwie ninja 
łączą siły z dziennikarką i kamerzystą.

Druga część przygód rozgrywa się w Anglii, dokąd 
Garfi eld wraz z psem Odiem przedostają się 
w walizce Jona. Celem wyprawy jest przeszkodzenie 
Jonowi w oświadczeniu się Liz Wilson.

„Garfi eld II”
(2006r.) TVP 1 20:10

„Wojownicze żółwie ninja”
(2014r.) TVN 20:00



Niedziela, 21 stycznia 2018

09:40 Sonda II

05:10 Świadectwo odc. 3 - serial 
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni Magazyn 
 sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 645 
09:10 Jak to działa? odc. 151 
09:40 Sonda II odc. 68 
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 56 
10:40 Na imię miał Franciszek 
 - biografi czny  
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 16 poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
 - magazyn  
13:05 Góry: życie nad chmurami 
 odc. 1 - serial 
14:10 Poldark: Wichry losu 
 odc. 4 s. 2 - serial 
15:10 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 10 olimpijski 
15:30 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
16:00 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
17:00 Teleexpress 
17:05 Mistrzostwa Świata w 
 Oberstdorfi e - skoki narciarskie  
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 70 - serial 
21:10 Nie mów do mnie dziadku 
 - komedia 
22:50 Królowa - biografi czny 
00:40 Goldeneye - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 18 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 21 - serial 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 18 - serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 21 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial 

08:55 Garfi eld Show - serial 

09:20 Baśń o sześciu łabędziach 

 odc. 9, - obyczajowy 

11:10 Galileo odc. 638  

12:20 Bliskie spotkania trzeciego stopnia 

 - science fi ction 

15:00 Alex Rider: Misja Stormbreaker 

 - przygodowy 

17:15 Zabójcze wody - horror 

19:00 Galileo odc. 639 

20:00 Przepowiednia - thriller 

22:35 Dom Glassów: dobra matka 

 - thriller 

00:25 STOP Drogówka 

 odc. 162 policyjny

06:00 Skorpion odc. 6 s. 2 - serial 

06:50 Allo, Allo odc. 5 s. 4 - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 6 s. 4 - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 1 s. 5 - serial 

08:35 Allo, Allo odc. 2 s. 5 - serial 

09:05 Przygody Merlina odc. 5 - serial 

10:05 Przygody Merlina odc. 6 - serial 

11:10 Milioner w spodenkach - komedia 

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

16:00 Matylda Film dla dzieci 

18:00 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1, - przygodowy 

20:00 Solomon Kane: Pogromca zła 

 - fantastyczny 

22:00 Czerwony smok 

 - thriller psychologiczny 

00:25 Wikingowie 

 odc. 3 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 3, Serial 

09:10 Scena klasyczna odc. 3, Recital 

10:00 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 220, - publicystyczny 

10:35 Narzeczona Frankensteina 

 - horror 

12:00 Znachor - dramat 

14:25 Il Trionfo del tempo e del 

 Disinganno Muzyka klasyczna 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 68 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 517 kulturalny 

18:10 Studio Kultura - niedziela z... 

20:20 Anatomia zła - thriller 

22:30 Scena klasyczna odc. 15, Recital 

23:20 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 220, - publicystyczny 

23:55 Film jest bajką - dokumentalny 

0:45 Matt Bianco plays 

 Baloise Session - koncert 

01:55 Debiut - animowany

06:50 Był taki dzień odc. 448 - - felieton 
06:55 Tatrzański Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:05 Świat Józefa - dokumentalny 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 1 - serial 
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 2 - serial 
10:10 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 121 kulinarny 
10:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 11 - serial 
11:40 Śladami czarnych faraonów 
 - dokumentalny  
12:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 93, 
14:30 Czarne diamenty - dramat 
15:55 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 60, 
16:20 Wielka gra odc. 53, - teleturniej 
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Sprawiedliwi odc. 1 - serial 
18:30 Solny skarb UNESCO 
 odc. 1 - reportaż 
18:50 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 3, - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Nadzór - dramat 
22:30 Hitler i Niemcy. Chora namiętność 
 odc. 3 
23:25 Polskie bitwy odc. 3 
00:25 Przyjęcie na dziesięć osób 
 plus trzy - obyczajowy

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Święty na każdy dzień  
08:10 Blisko nieba - papieże a Górna 
 Adyga - dokumentalny 
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
11:25 20 lat dla świata 
11:40 Aktywna zima odc. 3,  
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
16.06.1999 Wadowice - dokumentalny 
14:25 koncert życzeń - muzyczny  
15:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Trwajmy przy sercu naszej matki! 
 - reportaż 
16:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
16:50 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień odc. 20 - serial 
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 Peru-Piura - dokumentalny 
22:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka - Lima

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 7 - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1343 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
09:15 Puchar Świata w Planicy Biegi 
 narciarskie  
09:25 Puchar Świata w Planicy Biegi 
 narciarskie  
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży 
 odc. 168 kulinarny 
12:15 Zaproszenie dla rewolwerowca 
 Western 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial 
16:20 The Voice Kids odc. 7, 
 - rozrywka 
17:10 The Voice Kids odc. 8, 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 172 - serial 
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 220 s. 11 - serial 
20:05 Rocky Balboa - dramat 
22:00 Tajemnica Filomeny 
 - biografi czny 
23:50 Żywie Biełaruś! - dramat 
01:45 Rawa Blues Festival 
 odc. 37, - koncert

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1044 

11:00 Domowe rewolucje odc. 3 s. 2 

12:00 Co za tydzień odc. 834 

12:40 Drzewo marzeń 

 odc. 5, - rozrywka 

13:45 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia sensacyjna  

15:55 Harry Potter i więzień Azkabanu 

 - przygodowy  

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 69 

19:45 Uwaga! odc. 5197 

20:00 Gwiezdne wojny VI - Powrót 

 Jedi - science fi ction 

22:50 Świadek - sensacyjny 

01:05 MasterChef 

 odc. 8 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 22, 

 - dla dzieci i młodzieży 

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 3- serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 43- serial 

09:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 44- serial 

09:35 Rodzinka nie z tej ziemi 

 - animowany 

11:35 Artur i zemsta Maltazara 

 - fantastyczny 

13:40 Garfi eld II - komedia  

15:35 Ojciec panny młodej - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 89 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 - publicystyczny 

20:00 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

2017 Kabaret i satyra 

23:00 Uwiedziony - thriller 

01:15 Salt - sensacyjny

05:30 Ukryta prawda odc. 130 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 21 - serial 

08:35 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 3 - felieton 

08:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 2 - serial 

09:35 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 2 - serial 

10:35 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

 - reportaż

11:05 Kryminalni odc. 1 - serial 

12:20 Kryminalni odc. 2 - serial 

13:30 Niedźwiedzie - dokumentalny 

15:00 Jak uratowano Dziki Zachód 

 - komedia 

16:55 W krzywym zwierciadle: Witaj 

 święty Mikołaju! - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 14 - serial 

20:00 Raport mniejszości - science fi ction 

23:05 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

23:10 Zabójcza broń odc. 15 - serial 

00:10 Władza - thriller polityczny

11:05 Kryminalni 11:10 Galileo

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

09:20 Rodzina 
Leśniewskich

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

45-letni Werner wygląda bardzo młodo i nie chce 
przyznać, że jest już dziadkiem. Opiekując się wnuczką, 
udaje przed ludźmi, że jest jej ojcem. Okłamuje także 
Kathie, z którą coraz więcej go łączy.

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

„Świadek”
(1985r.) TVN 22:50

„Nie mów do mnie dziadku”
(2015r.) TVP 1 20:10



Poniedziałek, 22 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:35 Łap start-up odc. 5 
08:55 Łap start-up odc. 6 
09:20 Jaka to melodia? - muzyczny  
10:15 Doktor Quinn odc. 7 s. 3 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 25 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:39 To się opłaca Magazyn 
12:50 Święto Epifanii w Kościele 
 grekokatolickim 
14:00 Elif odc. 178 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 7 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 49 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3246 
18:30 Korona królów odc. 14 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ich czworo Spektakl teatralny 
22:10 Ziarno prawdy - kryminalny 
00:05 Nie mów do mnie dziadku 
 - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 131 - serial 

06:20 Szpital odc. 236 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 169 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 14 s. 4 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 - serial 

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 4 - felieton 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 511 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 410 - serial 

14:55 Szpital odc. 237 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 3 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 512 - serial 

20:00 Nebraska - komediodramat 

22:25 Nie z tego świata 

 odc. 18 s. 5 - serial 

23:25 Raport mniejszości 

 - science fi ction

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 19 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 22 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 52 
09:00 Esmeralda odc. 109  
10:00 Esmeralda odc. 110  
11:00 Drużyna A odc. 14 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 334 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 20, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 59 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 21, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 111 
17:00 Esmeralda odc. 112 
18:00 Drużyna A odc. 1 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 132 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial  
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
22:00 Galileo odc. 638  
23:00 Galileo odc. 639  
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 162 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 209 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
08:00 Rewir odc. 14 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 9 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 2 - serial 
13:50 Niedoręczony list 
 odc. 15 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 73 
15:45 Lekarze na start odc. 44 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 45 - serial 
17:05 Rewir odc. 15 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 14 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
20:00 Za ciosem - sensacyjny 
21:35 Rambo II - sensacyjny 
23:35 Legionista - sensacyjny 
01:45 Taki jest świat odc. 42 s. 3

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:15 Scena klasyczna odc. 3, Recital 

09:15 Sto minut wakacji - przygodowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 8 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 9 - serial 

13:20 Bo oszalałem dla niej - komedia 

15:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 517 kulturalny 

16:00 Film fabularny - fabularny 

16:35 Mleczna droga - psychologiczny 

18:15 U2: From the Sky Down 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Więcej niż miód - dokumentalny 

22:05 Kronos odc. 8, - publicystyczny 

22:50 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny 

22:55 Videofan odc. 88 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 16 

23:30 Wstęp do fi lmu odc. 30, 

 - rozmowa 

23:35 Turysta - dramat 

01:40 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 449 - - felieton 
07:00 Królowa Panoram - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 106, 
08:35 Ukryte skarby odc. 15 - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 71 - serial  
10:00 1200 muzeów odc. 1 - serial 
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 3, - dokumentalny  
11:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 21 - reportaż  
11:55 Ryś - dramat 
13:20 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 5 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 175, - historyczny  
13:55 Pamięć Polski. I edycja 
 Polskiej Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata odc. 10 
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 174, - historyczny  
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 12 - serial 
15:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 3, - dokumentalny  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Czas honoru odc. 72 - serial 
18:45 Sensacje XX wieku 
 odc. 83, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 113, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Niezwykła broń odc. 3 - serial 
21:30 Mała Moskwa odc. 4 - serial 
22:25 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego - dokumentalny 
23:35 Dziennik dr. Hansa Franka 
 - dokumentalny  
01:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 106

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:30 Brat Ogień odc. 20 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Narciarski żółtodziób odc. 3, 
 - edukacyjny 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Św. Patryk - dokumentalny 
13:15 Święty na każdy dzień 
13:20 koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Samuraj Chrystusa 
 - dokumentalny 
15:30 Chingola - dokumentalny 
15:40 Aktywna zima  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 20 lat dla świata 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 57 - serial  
23:00 Corrie Ten Boom - nieugięta 
 wiara - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 224 s. 11 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 126, 
 - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 210 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 523 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 68 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 124 - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 72 s. 6 - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 8 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 32 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1785 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - - felieton 
20:45 M jak miłość odc. 1344 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Słowo na A odc. 5 - serial 
23:05 Słowo na A odc. 6 - serial 
00:15 Wojny transgenetyczne 
 - dokumentalny

05:40 Uwaga! odc. 5197 reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 14 poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2169 
10:55 Tu się gotuje! odc. 8 kulinarny  
11:00 Ukryta prawda odc. 531 - serial  
12:00 Szkoła odc. 273 - serial  
13:00 19+ odc. 167 - serial 
13:30 19+ odc. 168 - serial 
14:00 Szpital odc. 417 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 274 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial 
18:00 Szpital odc. 418 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Podatek od miłości odc. 1 
19:45 Pogoda 
19:48 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 70 
19:50 Podatek od miłości odc. 2 
19:55 Uwaga! odc. 5198 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 8 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2616 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 48, - teleturniej 
21:30 Życie bez wstydu odc. 6 s. 5 
22:30 Projekt Lady odc. 7 s. 2 
23:30 Oko za oko - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 602 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 286 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 287 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 594 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 215 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 408 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2614 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 654 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 98 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 86 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2615 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 466 - serial 
20:05 Salt - sensacyjny  
22:15 Bogowie ulicy - thriller 
00:50 Łzy słońca Dramat wojenny

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

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

06:05 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

John Rambo odsiaduje wyrok. Jego dawny dowódca, 
pułkownik Trautman, pomaga mu odzyskać 
wolność. Zadaniem komandosa będzie uwolnienie 
amerykańskich jeńców nadal przetrzymywanych 
w Wietnamie.

Woody jest alkoholikiem. Pewnego dnia dowiaduje 
się, że wygrał na loterii milion dolarów. Problem 
w tym, że aby odebrać nagrodę, musi pojechać 
do odległej Nebraski. Postanawia poprosić syna 
o pomoc.

„Nebraska”
(1995r.) TVN 7 20:00

„Rambo II”
(1985r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 23 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Sonda II odc. 68  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 17, - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 8 s. 3 - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 26 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:39 To się opłaca Magazyn 
12:55 Czarna Mamba. Pocałunek 
 śmierci - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 179 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 8 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 50 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3247 
18:30 Korona królów odc. 15 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial 
21:15 Sekundy, które 
 zmieniły życie odc. 4 
21:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 58 
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 3 - serial 
22:35 Uwięzione odc. 4 - serial 
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 11 - serial 
00:30 Ziarno prawdy - kryminalny

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1179 - serial 

06:25 Szpital odc. 237 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 170 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 4 - serial 

09:15 Kryminalni odc. 3 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 512 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 411 - serial 

14:55 Szpital odc. 238 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 2 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 4 - serial 

17:55 Kryminalni odc. 4 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 513 - serial 

20:00 Paranoja - thriller 

22:15 Firefox - sensacyjny 

00:50 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 5 - felieton 

00:55 Z Archiwum X 

 odc. 1 s. 10, - serial 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 20 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 20 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 23 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 53 
09:00 Esmeralda odc. 111  
10:00 Esmeralda odc. 112  
11:00 Drużyna A odc. 1 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 22, - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 60 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 23, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 113 
17:00 Esmeralda odc. 114 
18:00 Drużyna A odc. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336, - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 133 - serial 
21:05 Asteroida kontra Ziemia 
 - science fi ction 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 132 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 30, - rozrywka 
01:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 3 - serial

06:00 To moje życie! odc. 210 s. 3 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
08:00 Rewir odc. 15 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 10 s. 12 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 2 - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 16 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 74 
15:45 Lekarze na start odc. 45 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 46 - serial 
17:05 Rewir odc. 16 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 15 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 16 - serial 
20:00 Czerwony smok 
 - thriller psychologiczny 
22:25 Krzyk III - horror 
00:55 Nie ma jak w piekle 
 - komediodramat

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:10 Wydarzenie aktualne Reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny  

09:15 Mleczna droga - psychologiczny 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 10 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 11 - serial 

13:15 Sauna - komedia 

15:00 Coś za coś - dramat 

16:10 Tygodnik kulturalny - kulturalny 

17:00 Pestka - melodramat 

18:45 Cudze listy - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Fedra Spektakl teatralny 

22:05 Pocztówki znad krawędzi 

 - komediodramat 

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 17 

00:05 Performance odc. 96, 

 - artystyczny 

00:35 Psy II. Ostatnia krew 

 - sensacyjny

06:50 Był taki dzień odc. 450 - felieton 
07:00 List biskupów - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 107, 
08:35 Ukryte skarby odc. 16 - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 72 - serial  
10:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41 - serial  
10:25 Dzikie Chiny odc. 3 - serial  
11:20 Szpiedzy odc. 2 - serial  
11:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 10 - serial 
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:30 Sensacje XX wieku 
 odc. 83, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 113, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 61 - serial 
15:15 Niezwykła broń odc. 3 - serial  
16:15 Rok 1863 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 83, 
17:45 Czas honoru odc. 73 - serial 
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 50 - serial  
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 154, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 155, - historyczny 
19:55 Nowe Ateny odc. 70, 
 - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
21:30 Aminata - siła miłości 
 odc. 1, Miniserial 
22:25 Na krawędzi wojny odc. 4 - serial 
23:25 Stepy - dramat 
23:25 Stepy - dramat 
01:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 107

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:05 Papież Polak do Rodaków - 
16.06.1999 Wadowice - dokumentalny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Bałwany - komedia 
13:45 20 lat dla świata  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 57 - serial  
14:50 Najkrótsza droga do domu: 
 C.S.Lewis - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Przypowieści Jezusa - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
23:40 Albertynki - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl odc. 225 - serial 
06:40 Ordynacja Michała Koktysza 
 - reportaż 
07:00 M jak miłość odc. 211 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
11:00 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
11:50 Na dobre i na złe odc. 524 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 69 - serial 
13:50 Na sygnale odc. 125 - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 73 s. 6 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1344 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 33 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 17 - felieton 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 18 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1345 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 -  publicystyczny  
22:55 Cyberseniorzy - dokumentalny 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 276 s. 14 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13 
07:50 Doradca smaku odc. 8 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2170 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 4 - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 532 - serial  
12:00 Szkoła odc. 274 - serial  
13:00 19+ odc. 169 - serial 
13:30 19+ odc. 170 - serial 
14:00 Szpital odc. 418 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 275 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial 
18:00 Szpital odc. 419 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 71 
19:55 Uwaga! odc. 5199 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 28 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2617 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 49, - teleturniej 
21:30 Zabójcza broń III 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Superwizjer odc. 1115 reporterów 
00:30 Kuba Wojewódzki 
 odc. 5 s. 11, Talk show

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 603 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 288 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 289 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 108 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 595 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 216 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 409 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2615 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 655 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 99 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 87 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2616 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 467 - serial 
20:10 Łzy słońca Dramat wojenny  
22:50 Uniwersalny żołnierz: Powrót 
 - sensacyjny 
00:40 New York Taxi - komedia 
 sensacyjna

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:10 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

06:05 Rodzinka.pl 19:55 Uwaga! 19:30 Świat według 
Kiepskich

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 
jednostki Navy SEALs mają ewakuować z ogarniętej 
wojną domową Nigerii lekarkę. Ta jednak nie ma 
zamiaru zostawić podopiecznych na łasce losu.

Były agent FBI zostaje poproszony o pomoc 
w prowadzeniu skomplikowanej sprawy. Chodzi 
o zbiorowe zabójstwa rodzin. Jeśli policja nie trafi  
na ślad przestępcy, niebawem dojdzie do kolejnej 
zbrodni.

„Czerwony smok”
(2002r.) TV Puls 20:00

Porucznik Waters i jego ludzie z wyspecjalizowanej 

„Łzy słońca”
(2003r.) Polsat 20:10



Środa, 24 stycznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! Magazyn  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
09:05 Statyści odc. 1 - serial 
10:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 3 - serial 
11:00 Wiadomości 
11:15 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
11:30 Agropogoda 
11:35 Liga Narodów UEFA Piłka nożna  
12:00 Liga Narodów UEFA Piłka nożna  
14:00 Elif odc. 180 - serial 
14:55 Biało-Czerwoni odc. 9 sportowy 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 51 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3248 
18:30 Korona królów odc. 16 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test. Mistrzowie 
 uśmiechu Quiz  
22:00 Idealne miasto Auschwitz 
 - dokumentalny 
23:05 Artysta - - komedia  
00:50 Naszaarmia.pl odc. 298

05:15 Ukryta prawda odc. 132 - serial 
06:15 Szpital odc. 238 - serial 
07:10 Sąd rodzinny odc. 171 - serial 
08:10 Zaklinaczka duchów 
 odc. 16 s. 4 - serial 
09:05 Kryminalni odc. 4 - serial 
10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton 
10:20 Mango - Telezakupy 
11:55 Ukryta prawda odc. 513 - serial 
12:55 Sąd rodzinny odc. 172 - serial 
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
 odc. 412 - serial 
14:55 Szpital odc. 239 - serial 
15:55 Gotowe na wszystko 
 odc. 20 s. 2 - serial 
16:55 Zaklinaczka duchów 
 odc. 17 s. 4 - serial 
17:55 Kryminalni odc. 5 - serial 
19:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial 
22:20 Mentalista odc. 5 s. 6 - serial 
23:20 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6 - - felieton 
23:25 Szczęśliwe święta 
 - komediodramat 
01:05 Moc magii odc. 23, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 21 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 21 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 24 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 54 
09:00 Esmeralda odc. 113  
10:00 Esmeralda odc. 114  
11:00 Drużyna A odc. 2 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336 - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 24, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 61 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 25, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 115 
17:00 Esmeralda odc. 116 
18:00 Drużyna A odc. 3 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial 
21:00 Bullet - thriller 
22:50 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 133 - serial 
23:50 Spadkobiercy odc. 31, - rozrywka 
00:50 Sekrety sąsiadów odc. 73 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 211 s. 3 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

08:00 Rewir odc. 16 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 3 s. 16 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 11 s. 12 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 16 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 24 s. 5 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 13 s. 2 - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 17 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 75 

15:45 Lekarze na start odc. 46 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 47 - serial 

17:05 Rewir odc. 17 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

20:00 Lokator - thriller 

21:55 Ojczym - thriller 

00:00 Wikingowie odc. 8 s. 3 - serial 

00:55 Allo, Allo odc. 16 s. 5 - serial

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:05 Białoruski klimat odc. 2, Inny 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Prawie milioner - dokumentalny 

09:20 Pestka - melodramat 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 12 - serial 

12:10 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 13 - serial 

13:25 Jutro idziemy do kina - dramat 

15:15 Którędy po sztukę 

 odc. 69, - publicystyczny 

15:25 Kaprysy Łazarza - komedia 

16:20 Dezerterzy odc. 62, 

 - publicystyczny 

16:55 Rozmowy o miłości - obyczajowy 

18:35 Intensywność patrzenia 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu 

 odc. 32, - rozmowa 

20:25 Tess - melodramat 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 18 

23:30 Jedna scena odc. 39 kulturalny 

23:50 Skazany na bluesa - biografi czny 

01:40 Moloch - krótkometrażowy

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Rok 1863 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 1, 
08:40 Ukryte skarby odc. 17 - reportaż 
09:15 Czas honoru odc. 73 - serial  
10:05 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 3 - serial 
10:20 Solidarność według Krzysztofa 
 Wyszkowskiego odc. 1, 
 - dokumentalny 
11:30 Spór o historię 
 odc. 5, - historyczny  
12:15 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 11 - serial 
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
13:35 Sensacje XX wieku 
 odc. 154, - historyczny  
14:05 Sensacje XX wieku 
 odc. 155, - historyczny  
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 62 - serial 
15:10 Na krawędzi wojny odc. 4 - serial  
16:10 A potem nazwali go bandytą 
 - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial 
17:45 Czas honoru odc. 74 - serial 
18:35 Piastowie, chrzest Polski 
 i początki państwa polskiego 
 odc. 4 - serial 
18:50 Sensacje XX wieku 
 odc. 162, - historyczny 
19:20 Sensacje XX wieku 
 odc. 163, - historyczny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii - historyczny 
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4, - dokumentalny 
21:35 Aminata - siła miłości 
 odc. 2, Miniserial 
22:30 Obława - dokumentalny 
23:35 Podzielony kontynent - thriller 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki Magazyn  
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 10 - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 38 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Bieg życia - obyczajowy 
14:05 Wielkie serce Jack - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Bezdomność to nie stracone 
 życie - reportaż 
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy Reportaż  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
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 - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Pratulin 24 stycznia 1874 r. 
 - dokumentalny 
22:30 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi 
 - koncert

06:00 Rodzinka.pl odc. 1 - serial 
06:30 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 212 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 525 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 70 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 126 - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 74 s. 6 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 21 - felieton 
15:25 M jak miłość odc. 1345 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 34 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 175 - serial 
22:25 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
00:25 Akwarium, czyli samotność 
 szpiega odc. 1, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13 
07:50 Doradca smaku odc. 28 kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2171 
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 5 - - felieton  
11:00 Ukryta prawda odc. 533 - serial  
12:00 Szkoła odc. 275 - serial  
13:00 19+ odc. 171 - serial 
13:30 19+ odc. 172 - serial 
14:00 Szpital odc. 419 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 8 
16:00 Szkoła odc. 276 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial 
18:00 Szpital odc. 420 - serial 
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6 - - felieton 
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 72 
19:55 Uwaga! odc. 5200 reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 10 kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2618 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 50, - teleturniej 
21:30 Zamieć - thriller 
23:40 Zabójcza broń III 
 - komedia sensacyjna  
02:05 MasterChef odc. 8 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 604 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 290 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 291 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 109 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 596 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 217 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 410 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2616 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 656 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 100 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 88 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2617 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 468 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 487 - serial 
20:40 New York Taxi 
 - komedia sensacyjna  
22:45 Kto pierwszy, ten lepszy 
 - komedia 
00:50 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - - komedia

07:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Czterdziestolatek 14:05 Sensacje XX wieku

11:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Starzejący się detektyw bada trop mordercy 
prostytutek. Praktyki sprawcy przypominają działania 
Kuby Rozpruwacza. Detektyw zauważa podobieństwa 
zbrodni do ataków ujętego przed kilkoma laty 
mordercy.

Pasją Belle Williams (Queen Latifah) są sportowe 
samochody i zawrotnie szybka jazda. Marzy 
o zostaniu kierowcą rajdowym, tymczasem jednak 
musi zadowolić się pracą taksówkarza. Właśnie 
odebrała licencję i zamierza pokazać nowojorczykom 
na co stać jej taksówkę. 

„New York Taxi”
(2004r.) Polsat 20:40

„Lokator”
(2009r.) TV Puls 20:00
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 opady: 8 4 mm
 ciśnienie: 994 996 hPa
 wiatr: 32 32 km/h 
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 wiatr: 31 22 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kurczak po polsku
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
kurczak ok. 1,4 kg

Nadzienie:
50 g wątróbki drobiowej 
80 g bułki pszennej (czerstwej)
100 ml mleka 
2 jaja
50 g masła
20 g natki pietruszki 
sól, pieprz, gałka muszkatołowa (do smaku) 

Sposób wykonania:
Kurczaka umyj, osusz ręcznikiem papiero-

wym, natrzyj solą i pieprzem. Bułkę namocz 
w mleku. Posiekaj wątróbkę razem z odciśnię-
tą bułką. Masło utrzyj z żółtkami. Do masy 
z żółtek i masła dodaj wątróbkę, posiekaną 
natkę i dopraw solą, pieprzem i gałką muszka-
tołową. Ubij pianę z białek, dodaj do nadzienia 
i delikatnie wymieszaj. Nadzieniem napełnij 
2/3 jamy brzusznej kurczaka. Piecz około 90 
minut, podczas pieczenia polewaj kurczaka 
wytworzonym sosem. Upieczonego kurczaka 
podziel na porcje wraz z nadzieniem i polej 
wytworzonym sosem.  

Smacznego! Patrycja Melerska
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Rodzicielstwo w pojedynkę
ADWOKAT RADZI  Z dzisiejszego kazusu dowiecie się, co czeka matkę, która będzie samotnie wychowywać 
dziecko i jak sobie z tym poradzić

Pani Monika pisze: Zaszłam 
w ciążę, ale ojciec dziecka mnie 
zostawił i nie chce mieć z nami nic 
wspólnego. Za dwa miesiące będę 
rodzić. Mam kłopot, jeśli chodzi np. 
o kwestię nazwiska dla dziecka. Czy 
mogę nadać swoje, żeby ono w przy-
szłości miało jasno określoną przy-
należność? I czy w przypadku nada-
nia swojego nazwiska mam prawo 
pozwać ojca dziecka o alimenty? 
A co będzie się działo, gdy w przy-
szłości dziecko będzie potrzebowa-
ło paszportu? Ojciec musi wyrazić 
zgodę na jego wydanie? Generalnie 

chciałabym, by dziecko miało moje 
nazwisko, by otrzymywało alimen-
ty, ale z drugiej strony, by ojciec nie 
miał wpływu na jego wychowanie, 
skoro się nas wyrzekł. Czy to moż-
liwe z prawnego punktu widzenia? 
Jak mam rozwiązać tę sytuację, by 
dziecko jak najmniej na tym ucier-
piało? 

Sprawa naszej Czytelniczki 
jest bardzo skomplikowana, ze 
względu na konieczność uregu-
lowania wielu kwestii, które będą 
miały bezpośredni wpływ za-
równo na jej życie, jak i na życie 

dziecka. Kwestią kluczową w tej 
sytuacji jest to, czy ojciec dziecka 
uzna swoje ojcostwo dobrowolnie 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy 
matka dziecka będzie musiała to 
udowodnić na drodze postępo-
wania sądowego.

Jeżeli ojciec uzna dziecko, to 
wówczas ma prawo nadać mu 
swoje nazwisko. Jeżeli tego nie 
zrobi, wówczas dziecko będzie 
nosiło nazwisko matki. Istnieje 
też możliwość nadania podwój-
nego nazwiska, gdy zgadzają się 
na to obydwoje rodzice. 

Dla naszej Czytelniczki jed-
nak najważniejsze jest, by do-
prowadzić do tego, żeby jak naj-
szybciej ustalić ojcostwo, gdyż 
tylko wtedy będzie miała moż-
liwość uzyskania alimentów na 
rzecz dziecka. Pamiętać należy, że 
oprócz alimentów matka dziecka 
może również starać się o dodat-
kowe świadczenia związane z cią-
żą i porodem. 

Skoro ojciec dziecka się go 
wyrzekł i będzie nadal podtrzy-
mywał swoją decyzję w tym za-
kresie, wówczas warto od razu 
wraz z wnioskiem o ustalenie 
ojcostwa złożyć wniosek o pozba-
wienie go władzy rodzicielskiej. 
Matka dziecka będzie wtedy jedy-
ną osobą, która decydowała bę-
dzie o przyszłości swojego dziec-
ka, tj. o wychowaniu, sposobie 

leczenia, wyrobieniu paszportu, 
edukacji etc. Jednak ze względu 
na dużą zawiłość sprawy i ko-
nieczność uregulowania wielu 
kwestii, warto skontaktować się 
z adwokatem, aby możliwie jak 
najszybciej i najrzetelniej zała-
twić sprawę tak, by matka dziec-
ka mogła w spokoju wychowywać 
dziecko i jednocześnie zapew-
nić mu stabilną sytuację prawną 
i finansową. Należy pamiętać, że 
uregulowanie kwestii alimentów 
jest również konieczne, aby móc 
starać się o uzyskanie świadcze-
nia 500+.

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska
fot. pixabay.com

Sporty zimowe

Białe szaleństwo na stoku
Jedni wolą spędzać zimę pod kocem, z książką i kubkiem grzańca, inni preferują 
aktywny wypoczynek. Podpowiadamy, gdzie na nizinach można uprawiać nar-
ciarstwo oraz snowboard.

W połowie lutego w naszym 
województwie zaczną się ferie 
zimowe. Jak dotąd pogoda nie 
sprzyjała uprawianiu sportów 
zimowych. Wszyscy jednak mają 
nadzieję, że w kolejnym miesią-
cu coś się zmieni. By szusować 
na nartach, wcale nie trzeba wy-
jeżdżać w góry. Oto geograficznie 
nam bliższe ośrodki, które można 
odwiedzić.

Wieżyca – Koszałkowo 
Miejscowość położna w po-

łowie drogi między Kościerzy-
ną a Kartuzami, na Kaszubach. 
Znajduje się tam ośrodek nar-
ciarski, z którego korzysta wie-
lu mieszkańców między innymi 
pobliskiego Trójmiasta. Z Kar-
tuz można dojechać do Wieżycy 
drogą numer 224 (około 30 mi-
nut). Natomiast z Kościerzyny 

przejazd drogą numer 20 zajmie 
nam również około pół godziny. 
Na miejscu mamy do dyspozycji 
dwa stoki o długości 300 i 150 
m. Oczywiście na górę wjeżdża-
my wyciągami. Karnet na wjazd 
dwugodzinny to wydatek 50 zł, 
całodzienny - 95 zł. Na miejscu 
można wypożyczyć sprzęt nar-
ciarski. Za komplet, czyli narty, 
buty, kijki – na dwie godziny – 

zapłacimy 25 zł, na cały dzień 45 
zł. Komplet snowboardowy to 
wydatek odpowiednio 20 i 30 zł. 
Podczas przerw od aktywnego 
wypoczynku możemy skorzystać 
z bogatej oferty gastronomicz-
nej. Dostępna jest również szkół-
ka narciarska.

Sopot – Łysa Góra
To niewielkie wniesienie (120 

m n.p.m) położne w Sopocie nie-
daleko Opery Leśnej. Znajduje się 
tu wyciąg o długości 286 metrów, 
który zapewnia możliwość zjazdu 
ze wzniesienia na wysokości 39 
metrów. To jedyne takie miejsce, 
gdzie równocześnie możemy po-
dziwiać panoramę Gdańska i So-
potu. Karnet narciarski kosztuje 
za jeden przejazd 2 zł. Wypoży-
czenie sprzętu narciarskiego lub 
snowboardowego to wydatek 25 
zł/godz. lub 40 zł na cały dzień. 

Unisław
Miejscowość położona na 

trasie do Bydgoszczy. Ośrodek 
narciarski znajduje się tuż za gra-
nicą miasteczka, w dolinie Dolnej 
Wisły. Na miejscu czekają trzy 
wyciągi o długości 300 m, a tra-
sa zjazdowa liczy sobie ponad 
400 m. Różnica wzniesień to 40 
metrów. Na miejscu jest również 
parking na 300 samochodów, ale 
w weekendy już o godzinie 10.00 
trudno o miejsce. Można skorzy-

stać z wypożyczalni sprzętu. Ze-
staw narciarski lub snowboardo-
wy kosztuje 25 zł/godz. lub 40 zł 
za cały dzień. 

Kurza Góra w Kurzętniku 
Ośrodek narciarski usytu-

owany jest w miejscowości Ku-
rzętnik, na trasie Toruń – Olsz-
tyn, przy głównej drodze numer 
15. Spotkamy tu trzy wyciągi 
i trzy trasy: 550 m, 770 m i 60 
m. Trasy zjazdowe nie są wyma-
gające i dzieci z łatwością sobie 
poradzą. Ceny karnetów na wy-
ciągi wynoszą odpowiednio za 1 
godz. 20 zł, za 6 godzin 65 zł. Na 
miejscu można skorzystać z wy-
pożyczalni sprzętu narciarskiego. 
Ceny kształtują się podobnie, jak 
w innych tego typu ośrodkach. 
Jest również szkółka narciarska 
i lodowisko.

Myślęcinek
Ośrodek narciarski znajdu-

je się w Leśnym Parku Kultury 
i Wypoczynku w Bydgoszczy. Jest 
tu kilka wyciągów orczykowych 
i kilka tras zjazdowych. Cena za 
pojedynczy zjazd wynosi 2 zł. 
Można wykupić karnety godzi-
nowe lub też zjazdowe, np. kar-
net na 10 zjazdów kosztuje 15 zł. 
Na miejscu są też zjazdy na pon-
tonie. 

(Maw)
fot. pixabay.com
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w XII wieku. Najpierw jako drew-
niana świątynia, która przez lata 
była rozbudowywana, aby swoją 
dzisiejszą postać osiągnąć właśnie 
w XV wieku. Kościół ten można 
zwiedzać, ale niestety za wstęp 
trzeba zapłacić. Dla kilkuosobowej 
rodziny jest to wydatek ok. 100 zł. 
Głównym akcentem w tym koście-
le jest niewątpliwie ołtarz główny, 
który został wykonany przez słyn-
nego Wita Stwosza. Kościół wielo-
krotnie zmieniał wnętrze. Ostatni 
raz pod koniec XIX wieku jego wy-
strój zmienił się na neogotycki. Po-
lichromię wykonał sam mistrz Jan 
Matejko, który współpracował wte-
dy ze Stanisławem Wyspiańskim. 
W czasach współczesnych świąty-
nia przeszła gruntowny remont, 
którego zwieńczeniem była w 2003 
roku wymiana całego dachu. 

Sukiennice – zabytkowe su-
kiennice znajdują się przy Rynku 
Głównym i są niezaprzeczalnie 
jednym z najbardziej charaktery-
stycznych elementów Krakowa. 
Powstały w 1257 roku, kiedy to król 
Bolesław Wstydliwy podczas lokacji 
miasta, czyli nadania praw miej-
skich, zobowiązał się do wysta-
wienia punktów handlowych dla 
miejscowych rzemieślników. Pier-
wotnie był to podwójny szereg kra-
mów kupieckich, które w następ-
nych latach zadaszono. Murowane 
sukiennice wybudowano dopiero 
w połowie XIV wieku, za czasów pa-
nowania króla Kazimierza III Wiel-
kiego. Nie przetrwały one jednak 
długo. Strawił je pożar w 1555 roku. 
Ponownie odbudowane w 1559 roku 
przetrwały do 1879 roku, kiedy 
nastąpiła kolejna rozbudowa. Po-
większono halę targowisk, w dolnej 
części znajdowały się kramy ku-
pieckie, a pomieszczenia w górnej 

części przeznaczono na muzeum. 
Obecnie na dole znajdują się sklepi-
ki z wyrobami regionalnymi, biżu-
terią i pamiątkami. W górnej części 
mieści się natomiast galeria malar-
stwa i rzeźby XIX wieku. Sukiennice 
kryją też wejście do podziemnego 
szlaku turystycznego.

Zamek Królewski 
na Wawelu – zamek obronno-

rezydencyjny zajmuje powierzch-
nię ponad 7 tys. metrów kwadra-
towych. Znajduje się w nim 71 sal, 
które w większości są udostęp-
nione dla zwiedzających. Zamek 
w przeszłości, jak i obecnie, jest 
wizytówką Krakowa. Za panowa-
nia każdego króla był rozbudowy-
wany, gdyż każdy monarcha miał 
swoją wizję tej rezydencji. W salach 
znajdują się stałe wystawy. I tak 
możemy zobaczyć reprezentacyj-
ne komnaty królewskie i prywatne 
apartamenty, wyposażenie tych sal. 
Osobno warto zwiedzić zbrojow-
nię oraz skarbiec koronny. Sztuka 
wschodu przedstawiana jest jako 
osobny dział. Turystom udostęp-
nione są również cztery narożne 
wieże, z których dwie noszą imiona 
władców Polski. Mamy wieżę Jana 
III Sobieskiego i wieżę Zygmunta III 
Wazy, kolejne to Duńska i Jordan-
ka. Trzeba również koniecznie zo-
baczyć ogrody królewskie.

Aby zwiedzić zamek na Wawe-
lu, trzeba mieć trochę szczęścia. 
Bilety dla prywatnych turystów są 
nie do zdobycia bez wcześniejszej 
rezerwacji. Chyba że jest się obco-
krajowcem. W tym przypadku bile-
ty wstępu dostaniemy za każdym 
razem. Trzeba się jednak liczyć ze 
sporym wydatkiem.

(Maw)
fot. internet

Kraków to drugie pod wzglę-
dem liczby mieszkańców (800 tys.) 
i powierzchni miasto w Polsce. Do 
1795 roku był stolicą i miastem 
koronacyjnym, a także nekropolią 
królów Polski.  Od 1000 roku to 
również stolica diecezji krakow-
skiej. Można tu znaleźć główne sie-
dziby Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury i wielu innych insty-
tucji ważnych dla naszego kraju. To 
również prestiżowy ośrodek nauki 
z Uniwersytetem Jagiellońskim na 
czele.

Obronny Wawel był siedzibą 
najstarszego ośrodka osadniczego 
w plemiennym państwie Wiślan. 
Około 990 roku gród znajdował się 
w granicach państwa piastowskie-
go, stając się jedną z głównych sie-
dzib królestwa. Pierwsza wzmianka 
o Krakowie pochodzi z dokumentu 
„Dagoma iudex” z 992 roku. Wtedy 
to obok Wawelu stała świątynia 
pogańska, na miejscu której zbu-
dowano kościół romański pw. św. 
Michała Archanioła. 

Za panowania Kazimierza Od-
nowiciela Kraków stał się siedzibą 
książęcą. Pierwszy akt lokacyjny 
miasta otrzymał w 1257 roku od 

księcia Bolesława V Wstydliwego. 
Nowo powstałe miasto zostało za-
siedlone głównie przez Ślązaków 
i Niemców, a język niemiecki do-
minował aż do XIII wieku. Pomię-
dzy Krakowem a Wawelem istniała 
osada Okół, która została wcielona 
do granic miasta przez króla Wła-
dysława Łokietka. To właśnie wte-
dy, w 1320 roku, został koronowany 
w katedrze wawelskiej. W następ-
nych latach miasto rozwijało się 
pod względem architektonicznym 
i gospodarczym. Powstał uniwer-
sytet, Barbakan i rozbudowano 
mury miejskie. 

W XVI wieku, za czasów króla 
Zygmunta III Wazy, przeniesiono 
stolicę z Krakowa do Warszawy. 
Jednak faktycznie Kraków był sto-
licą Polski do czasów ostatnich 
rozbiorów. Wraz z upadkiem Rze-
czypospolitej, zaczął się upadek 
tego miasta. W XVIII wieku było 
ono wielokrotnie zdobywane przez 
wojska pruskie, austriackie i rosyj-
skie. Po III rozbiorze Polski zosta-
ło zajęte przez wojska austriackie. 
Dopiero w październiku 1809 roku 
Kraków przyłączono do Księstwa 
Warszawskiego, ale nie na długo. 
W 1846 roku trafił we władanie Au-

strii i pozostawał aż do 1918 roku. 
W międzyczasie miasto powięk-
szyło się. W październiku 1918 roku 
w Krakowie powstała Polska Ko-
misja Likwidacyjna z Wincentym 
Witosem na czele, która przejęła 
władzę w mieście.

W okresie międzywojennym 
Wawel stał się siedzibą prezyden-
ta. W czasie II wojny światowej 
w Krakowie stacjonował Generalny 
Gubernator. Okupant niemiecki za-
czął niszczenie polskiego dorobku 
kulturowego i eksponowanie wła-
snej tradycji historycznej. Kraków 
został wyzwolony 18 stycznia 1954 
roku przez wojska radzieckie. Mia-
sto nie zostało zniszczone.

Obecnie w Krakowie przeplata 
się historia i teraźniejszość. To bar-
dzo ważny ośrodek naukowo-go-
spodarczy na mapie Polski.

Poniżej przedstawiamy tylko 
kilka zabytków, które trzeba ko-
niecznie zobaczyć, będąc w Krako-
wie.

Kościół Mariacki to archipre-
zbiterialny kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, zwany też 
bazyliką, zbudowany na przełomie 
XIV i XV wieku. Kościół ten faktycz-
nie powstał dużo wcześniej, bo już 

Wzgórze Wawelskie Kościół Mariacki w Krakowie

Rynek z Sukiennicami

Kraków – stolica Polski
TURYSTYKA  Kraków to przepiękne miasto, które pod względem historycznym jest na pewno nadal 
stolicą Polski
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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)

Będzie się działo w sprawach zawodowych. Czeka 
cię niespodziewana podróż służbowa albo zmiana 
miejsca pracy. Nie bój się nowego, staraj się myśleć 
pozytywnie, inaczej pod wpływem stresu możesz się 
rozchorować. Wybacz temu, kto zawiódł twoje uczu-
cia. Staraj się znaleźć czas na odpoczynek, lekturę 
i szczere rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną.

W sprawach zawodowych nagle okaże się, że masz za 
dużo możliwości do wyboru i nie będziesz wiedział, 
na co się zdecydować. Niestety, decyzję trzeba podjąć 
szybko, a na szali jest twój dotychczasowy dorobek. 
Ryby w stałych związkach powinny pomyśleć, czym 
mogą ucieszyć partnera, pozytywnie zaskoczyć. Wieje 
nudą, a to źle wróży na przyszłość.

Jesteś błyskotliwy, otwarty na nowe przedsięwzięcia 
i masz wiedzę – to klucz do zawodowego sukcesu. 
Pamiętaj jednak o dawnych porażkach. Choć były 
bolesne, wiele cię nauczyły. Samotne Lwy mają 
szansę na spotkanie ciekawej osoby w nietypowym 
miejscu. Miejcie oczy szeroko otwarte, by nie prze-
gapić okazji, np. w kolejce do dentysty.

Dość skomplikowana sytuacja zawodowa będzie 
wymagała od ciebie elastycznego dostosowania 
się. Poradzisz sobie bez problemu, tylko odłóż na 
bok niepotrzebny stres. Będziesz teraz brylować 
w towarzystwie. Uważaj, bo partner może być bar-
dzo zazdrosny.

W sprawach zawodowych zachowaj daleko idącą 
ostrożność. Niewykluczone, że ktoś będzie chciał cię 
oszukać, naciągnąć, choć na pierwszy rzut oka wyda 
ci się, że chwytasz okazję. W kontaktach towarzy-
skich uważaj na to, co mówisz. Ktoś źle cię zrozumie 
i afera gotowa.

Kiepsko w pracy. Będziesz czuł się osamotniony, 
niedoceniony. Staraj się odepchnąć złe myśli i krok 
po kroku realizuj założone zadania. Za kilka dni po-
winno być lepiej. Ukojenia szukaj wśród przyjaciół. 
Wybierzcie się na tańce, na spacer, albo po prostu 
pogadajcie od serca.

Zejdź z obłoków na ziemię i staraj się nie postępo-
wać lekkomyślnie, bo możesz stracić pracę. Skup 
się na współpracy z innymi, inaczej czekają cię 
kłopoty. Na weekendowej imprezie uda ci się ocza-
rować kogoś, kto od dawna ci się podoba. Motyle 
w żołądku gwarantowane.

Energia będzie od ciebie bić, a pewność siebie po-
zwoli pozytywnie załatwić nawet najtrudniejsze spra-
wy zawodowe. Co ciekawe, ktoś z zewnątrz doceni 
twoje kompetencje, więc możesz spodziewać się 
atrakcyjnej oferty pracy. Samotne Barany powinny 
zorganizować imprezę, uda się poznać kogoś, z kim 
zwiążecie się na dłuższy czas.

W pracy wreszcie poczujesz grunt pod nogami. 
Doda ci to pewności siebie i sprawi, że zaczniesz za-
stanawiać się, czy nie powinieneś starać się o wyż-
sze stanowisko. Szef dostrzeże twoje kierownicze za-
pędy i raczej będzie im przychylny. W tym tygodniu 
energii, witalności i kreatywności inni będą mogli ci 
pozazdrościć. W sprawach sercowych stabilizacja.

W kontaktach ze współpracownikami wyjątkowo 
ważna okaże się trafna ocena sytuacji. Staraj się nie 
budować dodatkowego napięcia, a raczej załagodzić 
sprawę. Emocje wzięły górę, niepotrzebnie. Bądź 
uważny w sprawach sercowych. Partner potrzebuje 
twojego wsparcia, choć sam o nie nie poprosi. Ty 
zaoferuj pomoc, koniecznie zaopiekuj się nim.

Nagle okaże się, że nie dajesz sobie rady z zadaniami, 
których niedawno się podjąłeś. Pora przyznać: sytu-
acja cię przerasta. Z pokorą podejdź do porażki, każde-
mu zdarza się podjąć złą decyzję. Wyciągnij wnioski na 
przyszłość i idź do przodu. Bądź ostrożny w sprawach 
uczuć. Możesz zaangażować się w relację, z której nie 
wyniknie nic dobrego.

Zastanów się, czy ścieżka kariery, którą teraz podążasz, 
jest zgodna z twoimi marzeniami i wcześniejszymi za-
łożeniami, czy raczej przypadkowo znalazłeś się tam, 
gdzie jesteś. Przed tobą dobry czas na otwarcie firmy. 
Pomyśl w czym jesteś dobry i poszukaj dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. Zaproś ukochaną osobę na 
kolację, porozmawiajcie o tym.

Kolorowanki dla dzieci
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Dzięki statusowi organizacji 
pożytku publicznego Stowarzy-
szenie Przyjaciół SOSW w Wiel-
giem ma między innymi moż-
liwość pozyskiwania pieniędzy 
z tytułu odpisu 1 proc. podatku 
dochodowego.

– Środki pozyskane m.in. 
z tego tytułu (a także darowizn 
i składek członkowskich) prze-
znaczane są oczywiście wyłącz-
nie na realizację celów statuto-
wych organizacji – mówi Marta 
Wiwatowska-Szczutkowska ze 
stowarzyeszenia. – Przed-
miotem działalności statuto-
wej Stowarzyszenia Przyjaciół 
SOSW w Wielgiem jest przede 
wszystkim organizacja i współ-
organizacja zawodów i imprez 
sportowych, rekreacyjnych i tu-
rystycznych, pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczna, działalność 
wspomagająca edukację, reha-
bilitację, poprzez organizację 
i finansowanie hipoterapii, do-
goterapii, hydroterapii i terapii 
ruchowej, wspieranie finansowe 
wypoczynku i rehabilitacji pod-
opiecznych SOSW w Wielgiem, 

a także rozwijanie zaintereso-
wań uczniów, poprawę ich sytu-
acji bytowej, materialnej i spo-
łecznej, między innymi poprzez 
doposażenie placówki w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne.

Pieniądze pozyskane z tytu-
łu odpisu 1 proc. podatku docho-
dowego w ubiegłym roku zostały 
przeznaczone przede wszystkim 
na działalność sportową, orga-
nizację zawodów, imprez i uro-

czystości szkolnych, tj. finanso-
wanie wyjazdów na kręgielnię, 
organizację międzygrupowych 
zawodów sportowych, przygoto-
wanie do biegów przełajowych, 
współfinansowanie imprez kul-
turalno-oświatowych wpisanych 
w kalendarz uroczystości szkol-
nych SOSW w Wielgiem, a także 
wycieczki do Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu, Ogrodu Zoo-
logicznego w Płocku, Muzeum 

Toruńskiego Piernika, Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy czy 
biwak. 

– Stowarzyszenie przeka-
zuje również część pieniędzy na 
poprawę sytuacji bytowej i edu-
kacyjnej wychowanków SOSW 
w Wielgiem, poprzez doposaża-
nie placówki w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, a także organizację 
rehabilitacji w formie hipoterapii 

i wyjazdów na basen do Rypina. 
Organizacja finansuje także dzia-
łalność rozwijającą zaintereso-
wania i pasje uczniów (konkursy 
plastyczne, literackie, technicz-
ne, wyjazdy na zawody, mecze 
czy do kina) – dodaje Marta 
Wiwatowsk a-Szc zutkowsk a.  
– W imieniu wychowanków 
i wszystkich pracowników Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Wielgiem, człon-
ków Stowarzyszenia Przyjaciół 
SOSW w Wielgiem, dziękujemy 
wszystkim darczyńcom za po-
moc i wsparcie Stowarzyszenia, 
za otrzymywaną pomoc finan-
sową i całoroczną opiekę umoż-
liwiającą naszym uczniom funk-
cjonowanie w komfortowych 
warunkach, aktywną rehabilita-
cję i realizowanie swoich pasji. 
Zachęcamy, byście byli z nami 
także w tym roku i przekazali 
w dobre ręce 1% swojego podatku 
(KRS 0000375216 Stowarzyszenie 
Przyjaciół SOSW w Wielgiem).

(ToB)
fot. nadesłane

przekaż 1 procent w dobre ręce
GMINA ZBÓJNO  Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem, działające na rzecz wychowanków Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, funkcjonuje od 2009 roku. Dzięki niemu uczniowie funkcjonują 
w coraz bardziej komfortowych warunkach, mają możliwość rozwijania swoich pasji, zwiedzania kraju, 
uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu, a także niezwykle istotnej wieloprofilowej rehabilitacji

Gmina Ciechocin

Jubileusz miłości
Wytrwali w swoim przyrzeczeniu 50 lat i za to ode-
brali medale podczas uroczystego spotkania w gmi-
nie. Nagrody z rąk wójta gminy Jerzego Cieszyńskiego 
otrzymali państwo: Ewa i Roman Góreccy z Małszyc 
oraz Jadwiga i Jerzy Kłosińscy z Miliszew. 

Uroczystość miała miejsce 
10 stycznia, a przeżywały ją pary, 
które zawierały małżeństwo 
w 1967 roku.

– Serdecznie państwu dzie-
kuję za trud i pracę na rzecz 
swojej rodziny – mówił Jerzy 
Cieszyński podczas uroczystości. 
– Gratuluję osiągniętych sukce-
sów w życiu osobistym i zawo-
dowym, życzę aby kolejne dni, 
miesiące, lata były pełne szczę-
ścia i radości, i aby ten jubileusz 
oraz następne były przykładem 
dla przyszłych pokoleń.

Jubilaci otrzymali też pa-
miątkowe dyplomy i upominki. 
Po części oficjalnej, bohaterowie 
uroczystości oraz goście zostali 
zaproszeni na skromny poczę-
stunek. Państwo Ewa i Roman 
Góreccy wychowali dwie cór-
ki i trzech synów. Doczekali się 
dziewięciu wnuków. Państwo 
Jadwiga i Jerzy Kłosińscy wycho-
wali dwóch synów, mają trzecg 
wnuków i jedną prawnuczkę. 

A jaki jest przepis na tak długie 
pożycie małżeńskie i miłość? 

– Przepisem na to, by wy-
trwać ze sobą tyle lat jest przed 
wszystkim cierpliwość, wyrozu-
miałość i wierność – mówi Ja-
dwiga Kłosińska. – Ważne jest też 
zrozumienie drugiej osoby i sza-
nowanie przysięgi. To nie powin-
ny być słowa rzucane na wiatr, 
trzeba znać wartość przysięgi.

– Małżeństwo to praca, cza-
sem nawet ciężka – mówi Ewa 
Górecka. – Nas połączył trud 
i ciężka praca. Nie było nam ła-
two były ciężkie czasy, mieliśmy 
dużą gospodarkę i piątkę dzieci. 
Wspieraliśmy się w tej codzien-
ności. Teraz kiedy jest problem 
to się odchodzi. Myślę, że wynika 
to z tego, że młodzi ludzie nie są 
odporni na stres i problemy. Za-
miast się wspierać i rozwiązywać 
je to uciekają. My wytrwaliśmy 
i bardzo się z tego cieszymy. Te-
raz otrzymaliśmy za to najwspa-
nialszą nagrodę, nie tylko medal 

ale przede wszystkim wspaniałą 
rodzinę. Mamy kochające dzie-
ci i ich małżonków, mamy też 

wspaniałe wnuki. I to jest naj-
więksa nagroda tej wytrwałości 
w trudach dnia codziennego. 

Warto wytrwać, by mieć taką ro-
dzinę.

(nał), fot. UG

Państwo Ewa i Roman Góreccy z rodziną i wójtem gminy Ciechocin

Państwo Jadwiga i Jerzy Kłosińscy z rodziną i włodarzem gminy
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Miesiąc rocznic 
ROCZNICE  Styczeń to miesiąc rocznic szczególnie ważnych dla naszego regionu. 22 stycznia 1863 
roku wybuchło powstanie styczniowe, w którym brali udział mieszkańcy Golubia, Dobrzynia 
i okolicznych miejscowości. 17 stycznia 1920 roku żołnierze Błękitnej Armii gen. Hallera wkroczy-
li do Golubia, po 148 latach zaborów. 23 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli 
do Golubia-Dobrzynia, kończąc tym samym niemiecką okupację

Styczniowy zryw 
22 stycznia 1863 roku na tere-

nie zaboru rosyjskiego wybuchło 
powstanie styczniowe. Jego echa 
miały miejsce również w na-
szym regionie. Z Golubia, a przede 
wszystkim Dobrzynia i okolic, 
w powstaniu wzięło udział kil-
kudziesięciu mieszkańców. 

Według powstańczych pla-
nów to właśnie nad Drwęcę miało 
przybywać zaopatrzenie z Prus. 
Dlatego rola miast i miejscowości 
przygranicznych którymi były: 
Golub, Elgiszewo po stronie pru-
skiej i Dobrzyń oraz Ciechocin po 
stronie rosyjskiej była ogromna. 
Powstańcy planowali opanować 
Dobrzyń nad Drwęcą ze względu 
na znajdujące się tu przejście gra-
niczne. Jednak w mieście stacjo-
nowało rosyjskie wojsko.

Mimo tego mieszkańcy obu 
miast wzięli udział w powstaniu. 
Wiemy, że z Golubia, na począt-
ku powstania, na teren ziemi 
dobrzyńskiej i działających tu 
oddziałów partyzanckich prze-
dostało się kilku mieszkańców: 
trzech Kalinowskich, Tyche-
wicz oraz polegli w potyczkach 
Chrapkiewicz i Duminowski. 
Oprócz tego z terenu zaboru pru-
skiego w okolicach Golubia była 
przemycana przez Drwęcę broń 
i zorganizowane grupy ochotni-
ków. Wiemy, że jedna z takich 
grup przeprawiła się przez rzekę 
w okolicy Elgiszewa oraz Tobółki. 
Broń dla powstańców organizo-
wał właściciel Piątkowa koło Ko-
walewa Pomorskiego – Natalis 

Sulerzyski. 
Z Dobrzynia w powstaniu 

wzięło udział kilkunastu miesz-
kańców miasta. Niestety część 
z nich zginęła w czasie potyczek 
z kozakami. W walkach między 
innymi zginęli Jan Doninow-
ski – rzeźnik z Golubia, Antoni 
Zarembski – szewc z Dobrzynia. 
W potyczce pod Szczutowem 
– Bliznem śmierć ponieśli zaś 
cieśla Tarczyński, ślusarz Lu-
dwiński, który osierocił ośmioro 
dzieci a także pochodzący z Golu-
bia Krużewski.

W powstaniu wziął udział 
również 14-letni mieszkaniec Do-
brzynia – Alfons Bronikowski, 
który po zrywie został areszto-
wany. Udało mu się uniknąć kary 
i musiał tylko podlegać nadzoro-
wi sądowemu. Inny mieszkaniec 
miasta – Klemens Jastrzębski 
został skazany na 4 lata zsyłki 
w głąb Rosji. Na wschód trafili 
również: Józef Krzyżanowski, 
Andrzej Lendzion, Rudolf Lewan-
dowski i Karol Wyszyński. Inny 
Dobrzyniak  - Stanisław Jędrze-
jowski wrócił z Syberii dopiero 
w 1871 roku. Za udział w postaniu 
część mieszkańców została wcie-
lona do wojska rosyjskiego. W tej 
grupie byli Jan Kalinowski i Kazi-
mierz Mężykowski. Aresztowani 
i osadzeni w więzieniach zostali: 
szewc Mateusz Szutański i chłop 
Marian Wiśniewski. Do aresztu 
trafił również ksiądz, proboszcz 
parafii w Dulsku i administra-
tor kościoła w Dobrzyniu Maciej 
Smoliński.

W zrywie uczestniczył rów-
nież inny mieszkaniec Dobrzy-
nia – Antoni Wasilewski. Na 
cmentarzu parafialnym przy 
ulicy Sokołowskiej w Golubiu-Do-
brzyniu znajduje się jego pomnik 
z inskrypcją mówiącą o tym, że 
brał udział w powstaniu stycz-
niowym. Jest to jedyny tego typu 
nagrobek w mieście. W 2013 roku, 
obok cmentarnej kaplicy odsło-
nięty został pomnik upamiętnia-
jący zryw z 1863 roku.

Błękitna Armia 
gen. Józefa Hallera 
Na początku I wojny świa-

towej polscy politycy oraz przy-
wódcy  zwrócili się do rządu 
francuskiego o wyrażenie zgody 
na formowanie polskich sił zbroj-
nych. 21 sierpnia 1914 rząd Francji 
wyraził na to zgodę. Armia zo-
stała zorganizowana na zasadzie 
zaciągu ochotniczego spośród 
Polaków służących w wojsku 
francuskim, polskich jeńców wo-
jennych z armii państw central-
nych, a także z polskiej emigracji 
z Francji, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i Brazylii. W ten sposób 
powstała tzw. Błękitna Armia, 
na czele której stanął gen. Józef 
Haller.

Wiosną 1919 roku polskie 
wojsko z Francji przybyło do oj-
czyzny. Żołnierzy Błękitnej Ar-
mii Hallera od razu skierowano 
na front polsko-sowiecki. Armia 
liczyła wtedy ok. 68 tys. żołnie-
rzy w pięciu dywizjach piechoty, 
dywizji szkolnej (instrukcyjnej), 
pułku czołgów i 7 eskadrach lot-

niczych. Przywiozła także dużą 
ilość sprzętu i uzbrojenia, co 
umożliwiło uzbrojenie powsta-
jących w kraju jednostek WP. 
Większość oficerów stanowili 
Francuzi. Od września 1919 roku 
byli zastępowani oficerami pol-
skimi. Wielu oficerów francu-
skich pozostało w WP do końca 
1920 roku. Armia wzięła także 
udział w wojnie polsko-ukraiń-
skiej w Galicji Wschodniej i na 
Wołyniu. Ponadto jej jednostki 
wkraczały w styczniu 1920 roku 
na tzw. Pomorze Gdańskie. 

Dokładnie 17 stycznia 1920 
przez most graniczny do Golubia 
od strony Dobrzynia wkroczyli 
polscy żołnierze Błękitnej Armii 
generała Józefa Hallera. Byli to 
żołnierze 8. Dywizji Strzelców 
oraz 5. Brygady Jazdy z Grupy 
Operacyjnej generała dywizji 
Stanisława Napoleona hrabiego 
Ursyn-Pruszyńskiego. Tym sa-
mym po 148 latach Golub powró-
cił w granice Polski. 

Nowa okupacja
II wojna światowa zakończy-

ła się 8 maja 1945 roku. Tego dnia 
obchodzony  jest Dzień Zwycię-
stwa. W rzeczywistości III Rzesza 
podpisała kapitulację 7 maja. Na-
tomiast w Rosji za koniec wojny 
uznaje się dzień 9 maja. Jest to 
związane z tym, że w 1945 roku 
Rosjanie zażądali osobnego pod-
pisania pokoju z Niemcami wła-
śnie 9 maja. 

W naszym regionie Niem-
cy zostali pokonani w styczniu. 
23 stycznia 1945 roku wojska ra-

dzieckie zajęły Golub-Dobrzyń 
oraz Kowalewo Pomorskie. Jed-
nak żołnierze Wehrmachtu osta-
tecznie uciekli z naszego powiatu 
kilka dni później. 

Polska w czasie II wojny 
światowej straciła ponad 6 mi-
lionów swych obywateli. Pro-
centowo były to najwyższe stra-
ty na świecie. Około 80 procent 
polskich ofiar wojny to ludność 
miejska, przede wszystkim na-
rodowości żydowskiej. W Polsce 
Żydzi zostali prawie całkowicie 
wymordowanej przez Niemców.

Mimo tego, że Polska znalazł 
się w koalicji antyhitlerowskiej 
i wniosła duże zasługi w poko-
nanie Niemiec to nasze wojska 
nie mogły wziąć udziału w defi-
ladzie w Londynie. Z jednej oku-
pacji trafiliśmy pod drugą.

Obszar dzisiejszego powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego został 
wyzwolony przez żołnierzy 2 
Frontu Białoruskiego w stycz-
niu 1945 roku. Jedyne większe 
starcia między Wehrmachtem, 
a Armią Czerwona miały miejsce 
w okolicach Bocheńca, Węgier-
ska oraz w lasach nad Drwęcą. 
Niemcy zbudowali tam kilkana-
ście schronów i bunkrów bojo-
wych. W walkach zginęło około 
200 czerwonoarmistów, których 
pochowano na cmentarzu w Ra-
dominie. W wyniku tego starcia 
Golub-Dobrzyń oraz Kowale-
wo Pomorskie zostały zajęte 23 
stycznia. 

Tekst i fot. 
Szymon Wiśniewski

W 2013 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się uroczyste obchody 
150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Plakat zachęcający do wstępowania do 
Błękitnej Armii gen. Hallera

W kowalewskim parku znajduje się pomnik 
upamiętniający ofiary II wojny światowej
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Kolejowy defi cyt
Roku temu linia kolejowa z Kowalewa do Brodnicy, 
przez Golub, przeszła do historii. Należy przyznać, 
że już 80 lat temu nie należała do zbyt popular-
nych ani dochodowych. Przegrała z autobusami.

XX wiek

Dzięki opisowi wycieczki do 
Golubia, przygotowanemu przez 
bydgoskiego dziennikarza Leona 
Sobocińskiego, możemy dowie-
dzieć się jak wyglądała wówczas 
linia kolejowa oraz otaczająca ją 
infrastruktura. Dziennikarz udał 
się do Golubia, by przygotować 
artykuł o tamtejszym muzeum 
oraz perspektywach stworzenia 
w mieście uzdrowiska. Jako śro-
dek lokomocji wybrał pociąg.

– Od Kowalewa (tu trzeba 
się przesiąść) do Golubia jedzie 
wszystkiego kilka osób. Linia 
wybitnie deficytowa. Samej ob-
sługi kolejowej można naliczyć 
więcej niż pasażerów.

–  Pani, a cóż to jest? – py-
tam konduktora, gdy przyszedł 
sprawdzać bilety.

– To jest, że ludzie wolą jeź-
dzić z Torunia autobusami.

– Czy autobusem taniej?
– Nie, ale za godzinę już jest 

się na miejscu, pociągiem trzeba 
zmitrężyć prawie dwie godziny.

W Kowalewie wysiadam, 
czekam na połączenie. Dworzec 
senny. Pusto. Gmach dworca 
okazały. Kieruję się do bufetu 
dworcowego.

–  Dokąd panie! – interpeluje 
mnie bileter dworcowy.

– Do bufetu.
– Nie masz bufetu. Zamknię-

ty!
–Jak to tak być może?
– Dzierżawca splajtnął. Nie 

mógł się utrzymać.
– Przecież Kowalewo jest 

stacją węzłową, niepodobna
– Mówię panu, że tak jest.
 Wreszcie podstawiono po-

ciąg do Golubia. Wsiadło aż 
trzech pasażerów. W każdym 
przedziale po jednym pasażerze. 
Jeden autobus więcej wiezie gości 
aniżeli ten pociąg składający się 
z trzech wagonów i lokomotywy. 

Przechadzam się po wagonach 
swobodnie. Lokomotywa kop-
ci sadzą i sapie astmatycznie. 
Uważam że to raczej pozerstwo 
z jej strony. Bo gdzież sapać nie 
ma czego. Ładunek wagonowy 
lekki. A dzwoni i dzwoni głosem 
podobnym do stłuczonego garn-
ka. Przy oknie w kącie wagonu 
siedzi gospodarz. Tak raz widać. 
Zagadnąłem go:

– Jak tam na wsi, a co ze żni-
wami?

– Oj będą piękne urodzaje
– To się cieszycie?
– A czego? Przecież produkcja 

rolna jest tania ,a będzie tańsza. 
Trzeba parę morgów żyta sprze-
dać, by coś kupić, a samemu jeść 
trzeba, kuniowi futer (jedzenie).

Pomyślałem sobie, że jed-
nak Pan Bóg ma kłopot z nami., 
I tak źle i tak niedobrze. Wra-
cam do swego przedziału, do 
swoich myśli i kłopotów. Wy-
glądam oknem. Sądziłem, że na 
następnych stacjach podróżnych 
przybędzie. Gdzież tam! W Cheł-
mońcu wylazł na peron wielki 
kundel. Wątpię czy miał pero-
nówkę. I tak do samego Golubia 
bezludzie i pustkowie. A jednak 
kolej z całym stoicyzmem znosi 
deficyt swojego odcinka. Prywat-
ny przedsiębiorca dawno by inte-
res zamknął jak ten restaurator 
w Kowalewie. Ale państwo myśli 
innymi kategoriami kupieckimi. 
Nie można przecież obywatela 
pozbawiać jednego z najpotrzeb-
niejszych środków lokomocji.

Tak swoją podróż opisał Leon 
Sobociński. Państwo utrzymy-
wało linię kolejową także za 
czasów Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Dopiero po zmianie 
ustroju uznano, że dłużej nie ma 
to sensu.  

oprac. (pw)

Liddell był wprawdzie Szko-
tem, ale urodził się w odległych 
Chinach. Był 1902 rok. Jego ojciec 
był misjonarzem. Początkowo 
uczęszczał do chińskiej szkoły, 
ale w wieku siedmiu lat wraz ze 
starszym bratem przeniósł się 
do elitarnej placówki w okoli-
cach Londynu. W szkole Eric dał 
się poznać jako wybitny atleta. 
W wieku 15 lat został kapitanem 
drużyny krykieta i rugby. Na stu-
dia udał się do Szkocji. Szybko 
zyskał miano najszybszego czło-
wieka w tym kraju. W 1924 roku 
odbywały się igrzyska olimpijskie 
w Paryżu. Liddell został nomino-
wany do biegania na dystansie 

100 metrów, ale bieg rozgrywano 
w niedzielę. Jako konserwatywny 
protestant Eric uznał, że niedzie-
la to dzień święty i nie wolno 
mu biec. Zamiast tego wystąpił 
w biegu na 400 metrów. W cza-
sie wyścigu pod stadionem na 
dudach grała szkocka orkiestra. 
Liddell nie dał szans faworytom 
z USA. Pobił rekord olimpijski 
i został mistrzem. 

Liddell zdobył także brązo-
wy medal na 200 metrów, ale nie 
wziął udziału w sztafecie, ponie-
waż zawody odbywały się w nie-
dzielę. Ówcześni olimpijczycy 
różnili się od współczesnych. 
Byli amatorami. Nie mogli zara-
biać na zawodach sportowych. 
Liddell po igrzyskach wrócił do 
Chin, gdzie został misjonarzem 
w jednym z najbiedniejszych re-
gionów kraju. Na miejscu poznał 
swoją przyszłą żonę – Florence 
Mackenzie. Była kanadyjską mi-
sjonarką. Mówiąc „misjonarz”, 
kojarzy nam się zazwyczaj oso-
ba duchowna, ale w wyznaniach 
protestanckich misjonarzami są 
osoby świeckie. Para doczeka-
ła się trzech córek. Najmłodszej 
z nich Eric Liddell nie miał już 
okazji zobaczyć na własne oczy. 

W 1941 roku na rejon Chin 
w którym przebywał spadło za-
grożenie japońską agresją. Rząd 
w Londynie wezwał swoich oby-
wateli do ewakuacji. Eric wysłał 
ciężarną wówczas żonę i dwie 
córki do Kanady. Po agresji Ja-
pońskiej Liddell został inter-
nowany. Trafił do owianego złą 
sławą obozu Wiehsien.  Eric zo-
stał wybrany przedstawicielem 
więźniów. Zorganizował w obo-
zie szkołę i dbał o to, by ludzie 

mogli jako tako przeżyć kolejne 
dni. Niestety, warunki były bar-
dzo trudne. Brakowało leków, 
a przede wszystkim jedzenia. 
Przez współwięźniów był uważa-
ny za dżentelmena i wzór chrze-
ścijanina. To w obozie złamał 
swoją zasadę nr 1 – nie branie 
udziału w zawodach w niedzie-
lę. Kiedy dzieci przebywające 
w obozie postanowiły urządzić 
mecz hokeja w niedzielę, Liddlell 
zaprotestował. Mimo wszystko 
do spotkania doszło. W trakcie 
wybuchła awantura i doszło do 
przepychanek. Liddell wkroczył 
do akcji. Wziął gwizdek i zaczął 
sędziować mecz ku uciesze za-
wodników. 

Liddell zmarł 21 lutego 1945 
roku, zaledwie pięć miesięcy 
przed wyzwoleniem obozu. Miał 
guza mózgu, a ciężka praca tylko 
przyśpieszyła rozwój choroby. 

– Cały obóz, zwłaszcza mło-
dzi, był w szoku.  Przez wiele dni 
nikt nie miał siły odezwać się do 
siebie. Takie wrażenie wywarła 
na nas śmierć Erica.

W 2008 roku igrzyska olim-
pijskie odbywały się w Pekinie 
w Chinach. Krótko przed startem 
tej imprezy władze opublikowały 
niezwykłą informację. Okazało 
się, że Liddell miał szansę opu-
ścić obóz. Japończycy pozwo-
lili na to w uznaniu jego zasług 
sportowych. Olimpijczyk od-
mówił i zamiast tego wysłał na 
swoje miejsce ciężarną kobietę. 
Liddell spoczął w skromnym gro-
bie obozowym. miejsce zostało 
zapomniane aż do 1989 roku. 
Postać Erica Liddella pojawia się 
w filmie Rydwany ognia. 

(pw)

Latający Szkot
POSTAĆ  Jakimi ludźmi są dzisiejsi sportowcy? Niestety, 
część z nich zachłysnęła się pieniędzmi i mówiąc młodzie-
żowym slangiem – „gwiazdorzy”. Bywali w historii jednak 
tacy sportowcy, którzy swoją postawą zasłużyli nie na złote 
medale, ale co najmniej złote pomniki. Jednym z nich był 
Eric Liddell

R E K L A M A
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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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
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Biuro Rachunkowe 

„EURO”

87-400 Golub-Dobrzyń, 
ul. Brzozowa 15
tel.: 502 774 091

mgr Magdalena Bolewska

R E K L A M A

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA
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NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Drewno/Węgiel

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

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

DREWNO OPAŁOWE KOMINKOWE STEM-
PLE BUDOWLANE SPRZEDAM Kontakt pod 
nr. tel. 605 338 356

Drewno opałowe mieszane, suche. Pocięte na 
25-30 cm. Możliwy dowóz. Tel 783 812 584

Kupię/Sprzedam

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Tel. 518 518 835

Sprzedam wersalkę, dwa fotele, nowe obicia. 
Tanio. Tel. 663 107 581

Sprzedam tanio meble pokojowe w bardzo 
dobrym stanie, tel. 784 460 027

Sprzedam wagę wozowo-elektroniczną: 30 
ton, wózek widłowy: silnik 3 P (mały), wózek 
widłowy: silnik 3 P (większy). Kontakt pod nr. 
tel. 56 683 77 12

Matrymonialne

Poznam kobietę, 603 509 458 poznam na-
pisz

Nieruchomości

Wąbrzeźno. Do wynajęcia bar 100 m2, dobrze 
prosperujący, w dobrym punkcie lub inne 
propozycje. Od 1.03. Tel. 663 747 317

Łąka 0,49ha ŁIV Adamki/Zbójno działka nr 
151. Cena 8400zł. na inwestycję, dopłaty, 
staw. Tel. 607 768 660- po godz. 16:00

Mieszkanie w bloku do wynajęcia. Centrum 
Dobrzynia. Tel. 519 344 601

Praca

Pracowników z orzeczeniem, pracowników 
produkcji, monterów, operatorów maszyn. 
Tel. 606 821 065

W związku z powstaniem nowych sta-
nowisk pracy zatrudnimy 40 osób do 
prac produkcyjnych i magazynowych. 
Zapewniamy umowę o pracę, 2 zmia-
ny i darmowy transport. 56 646 20 26 
lub 608 549 221

Rolnictwo

Kupię knury maciory odbiór z gospodarstwa 
725 804 742

Ursus C365, 1977 r. Cena 11 000zł. Kontakt 
pod nr. tel. 600 990 042
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Praca

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Matrymonialne

Rolnictwo

Różne

Usługi

R E K L A M A

R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

R E K L A M A

OGŁOSZENIA 
DROBNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salon firmowy Romet - skutery, motocykle rowery, 
ul. Piłsudskiego 47, Rypin, kontakt pod nr. tel. 600 
261 092

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: zjeż-
dżalnia, zamek, euro bungee, wata, popcorn, ba-
lony, tel. 507 705 259

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

Olej opałowy z dowozem do klienta – GABAR 
Wrocki. tel. 601 659 654

Hurtowe dostawy oleju napędowego – GABAR 
Wrocki. tel. 601 205 759

Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, kontakt pod 
nr. tel. 730 015 103

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

Zakład usług pożarniczych Adam Suliński. kontakt 
pod nr. tel. 788 888 622

Usługi tapicerskie, renowacja mebli tapicerowa-
nych, współczesnych i stylowych, Kowalewo Po-
morskie, tel. 692 124 269

Usługi stolarskie i ogólnobudowlane Sylwester 
Branicki, Kiełpiny 14, tel. 723 506 482

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Kowalewo Pom., ul. Chopina 7,  tel. 504 
700 913

Kamieniarstwo Witold Feitek, nagrobki, pomniki, 
grobowce, ul. Brodnicka 21 Kowalewo Pom. kon-
takt pod nr. tel. 603 606 474

Express optyk OPTIX-bezpłatne badanie wzroku, 
wykonywanie okularów w 15 min., Kowalewo 
Pom., ul. Toruńska (przy TAXI), tel. 726 570 271

Express optyk OPTIX-bezpłatne badanie wzroku, 
wykonywanie okularów w 15 min., Golub-Do-
brzyń., ul. Piłsudskiego 18, tel. 56 682 00 03

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. 

Sklep medyczny Adam-Med artykuły ref. przez 
NFZ, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, środki 
pomocnicze, ul. Równinna 5, kontakt pod nr. tel. 
514 696 255

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

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

O G Ł O S Z E N I E

Sprzedam sianokiszonkę z lucerny z 2017r. 
Tel. 662 017 028

Sprzedam prosiaki. Tel. 695 654 642

Działka rolna 1,47ha kl.IVa w Zbójnie. Działka 
nr 109. Cena 69000zł. Tel. 607 768 660 po 
godz.16:00

Sprzedam prosiaki 10-cio tygodniowe, 7 szt. 
Tel. 508 823 076

Różne

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

Usługi

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

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

Wyburzenia, rozbiórki budynków i konstruk-
cji kompleksowo wraz z wywozem odpadów. 
Transport wywrotka 16t. Usługi koparko-ła-
dowarka.Tel 783 812 584



O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
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triumf w Brodnicy
PIŁKA NOŻNA  Młodzi podopieczni Kamila Kuczkowskiego 
z KS-u Piłkarz Golub-Dobrzyń okazali się bezkonkurencyjni 
w turnieju „Sparta Brodnica Cup” dla zawodników z rocznika 
2005 i młodszych

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

W brodnickiej imprezie wy-
stąpiło osiem drużyn: Gol Brod-
nica, Sparta Brodnica, Sparta 
Brodnica 2, Poncio Lidzbark, Unia 
Wąbrzeźno, Lech Rypin, Ks Pił-
karz GD oraz Promień Kowalewo 
Pomorskie. 

Gracze Kuczkowskiego nie 
pozostawili złudzeń konkurencji 
i pewnie zwyciężyli w końcowej 
klasyfikacji, wyprzedzając wą-
brzeską Unię i pierwszy team 
Sparty. Dodatkowo statuetkę dla 
najlepszego zawodnika turnieju 

Zwycięska drużyna Piłkarza w pełnym składzie

KOńcOwA KlAsyfIKAcjA 
„sPArtA BrOdNIcA cuP”:

1. KS Piłkarz G-D
2. Unia Wąbrzeźno
3. Sparta Brodnica I
4. Lech Rypin
5. UKS GOL Brodnica
6. Poncio Lidzbark
7. Sparta Brodnica II
8. Promień Kowalewo Pomorskie

otrzymał Jakub Zieliński, potwier-
dzając swoją bardzo dobrą dyspo-
zycję w trakcie sezonu halowego. 

Drużyna KS-u w Brodnicy za-
grała w składzie: Jakub Kamiński, 
Stanisław Olczak, Michał Zgar-
dowski, Jakub Tekliński, Jakub 
Zieliński, Nataniel Filipiak, Jędrzej 
Sadowski, Remigiusz Lewandow-
ski, Patryk Kociński, Kacper Klo-
nowski.

(kl) 
fot. FB KS Piłkarz GD

Najlepszy piłkarz turnieju 
– Jakub Zieliński

Regulaminowe zmiany
Od stycznia 2018 roku zmienił się regulamin klubu KS 
Piłkarz Golub-Dobrzyń. Poniżej prezentujemy naj-
istotniejsze modyfikacje. 

Piłka nożna 

1. Dziecko może rozpocząć 
trening w KS Piłkarz G-D tylko po 
złożeniu przez rodzica lub opieku-
na wypełnionego oświadczenia. 
Kartę zgłoszenia dziecka do klubu 
można pobrać ze strony interne-
towej (zakładka Strefa rodzica, pli-
ki do pobrania) lub u opiekunów 
grup i trenerów.

2. Pierwszy miesiąc treningów 
jest okresem adaptacyjnym.

3. Koszty związane z uczest-

nictwem w klubie to opła-
ta klubowa w wysokości 
40 złotych miesięcznie. Za 
drugie dziecko opłata wy-
nosi 30 złotych miesięcznie, 
zaś za trzecie - 10 złotych 
miesięcznie. Wpłat należy 
dokonywać u opiekunów 
grup lub trenerów do 15. 
dnia każdego miesiąca.

4. Badania i konsultacja 
lekarska po upływie okre-
su adaptacyjnego jest obo-
wiązkowa. Wyniki badań 
i oświadczenie o zdolności 
dziecka do uczestnictwa 
w treningach należy złożyć 
u opiekuna grupy lub trene-
ra. Przypominamy, że każde 

dziecko musi odbyć konsultację 
lekarską 2 razy w roku, a badania 
wykonać 1 raz w roku. Koszt badań 
i konsultacji lekarskich pokrywa 
rodzic lub opiekun.

5. Koszt pakietu klubowego, 
czyli koszulki treningowej, dre-
su, deszczówki, torby pokrywają 
rodzice lub opiekunowie. W przy-
padku wątpliwości prosimy o kon-
takt z opiekunami grup.

(kl)

Siatkówka

„Dwójka” bez awansu
Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu wystąpili 
na ćwierćfinale wojewódzkim w minisiatkówce, rozegranym w Toruniu. 

Obie eki-
py zakończyły 
ćwierćfinałowe 
zmagania na 
miejscu drugim, 
które nie dawało 
niestety awansu 
do kolejnej fazy 
wojewódzk ich 
zmagań. 

– Dziewczę-
ta okazały się 

minimalnie słabsze od gospodyń 
z Torunia, chłopcy zaś musieli 
uznać wyższość Grudziądza. Z sa-
mej gry jesteśmy jednak zadowo-
leni i wierzymy, że w przyszłym 
roku przedostaniemy się do pół-
finału – zaznaczyła Danuta Le-
wicka, nauczycielka wychowania 
fizycznego w SP nr 2.

(kl)
fot. internet

Piłka nożna

Powrót młodzików
Młodzicy Iskry Ciechocin rozpoczęli przygotowania 
do rundy wiosennej. Rozgrywki dla ich kategorii wie-
kowej ruszą pod koniec marca. 

– Wróciliśmy do zajęć po kil-
kutygodniowej przerwie i na razie 
trenujemy na hali w Nowej Wsi 
– zaznacza Sebastian Nurkowski, 
trener młodzików LZS-u Iskry Cie-
chocin.

Zespół ćwiczy dwa razy w ty-
godniu, ale trener docelowo zamie-
rza jak najszybciej rozpocząć tre-
ningi na boisku w Elgiszewie, tak by 
przystosować zawodników do gry 

na naturalnej murawie. 
– Podczas przygotowań posta-

ramy się poprawić wytrzymałość 
i motorykę, a następnie poszukamy 
ekipy, które zdecydują się rozegrać 
z nami kilka gier kontrolnych. Mam 
pod opieką liczną grupę 22 graczy 
i wierzę, że wiosną powalczymy 
o dobry wynik – dodał Nurkowski.

(kl) 
fot. FB Iskra Ciechocin
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pobiegli dla WoŚp-u 
BIEGI  Po raz drugi miłośnicy sportu wystartowali w Radomiń-
skim Biegu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Siatkówka

Gałczewo zgarnęło dublet 
W minionym tygodniu na hali w Gałczewie rozegrano finały powiatowe siatkówki. 

Wygrała mieszanka 
Toruńskie Sztafety Wolności to impreza biegowa, któ-
ra została zorganizowana została z okazji obchodów 
roku 100-lecia odzyskania niepodległości. W biegu 
wzięli udział także zawodnicy z powiatu golubsko-
dobrzyńskiego. 

Biegi 

Sztafetę 4x5 km pokonali m.in. 
zawodnicy Bieganie.pl Działyń 
w składzie: Rafał Łęgowski (kapitan-
trener), Izabela Bróździńska, Rafał 
Cipkowski i Sebastian Jachowski. 
Udało im się zdobyć pierwsze miej-
sce w kategorii sztafet mieszanych. 

– Wybraliśmy formułę biegu 
sztafetowego, która nawiązuje do 
wspólnej walki o niepodległość. 
Nasza sztafeta to mieszanka spor-
towego doświadczenia i młodości. 
Wypadło lepiej niż zakładałem. Na 
36 sztafet pokonały nas tylko dwie 
męskie. Pół żartem, pół serio, mło-
de pokolenie potrafi walczyć w imię 
wolności. Kolejne rundy zaplano-
wano na 11 lutego, 11 marca, 14 paź-

dziernika i wielki finał niepodległo-
ści 11 listopada – relacjonuje Rafał  
Łęgowski, trener z Działynia.

Równie dobrze reprezentowali 
nas inni biegacze z powiatu. Damian 
Olkowski z BIG BULLS Kowalewo-
Pomorskie był trzeci na dystansie 5 
km. 18. miejsce zajął Józef Żuchow-
ski z EKO- OPAŁ Płonne. 19. lokatę 
zajęła Daria Hejnowska z AGROLOK 
SPORT Golub- Dobrzyń.

Na dystansie 10 km piąte 
miejsce wywalczył Piotr Czajkow-
ski z AGROLOK SPORT Kowalewo- 
Pomorskie. Ósma wśród pań była 
Kamila Krzywdzińska z Kowalewa 
Pomorskiego. 

(pw), fot. nadesłane

Swoje pierwsze mecze roze-
grały siatkarki. Do Gałczewa przy-
jechało pięć drużyn. Nowością był 
udział dziewcząt z klas siódmych 
Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-
Dobrzyniu. Bezsprzecznie faworyt-
kami były siatkarki z Gałczewa, któ-
re od lat nie opuszczają pierwszego 
miejsca. Gałczewianki nie straciły 
w turnieju ani jednego seta. Wygra-
ły wszystkie cztery mecze. Ciekawie 
zakończyła się rywalizacja o drugie 
miejsce, z której zwycięsko wyszły 
zawodniczki ZSM Golub-Dobrzyń. 

Trzecie miejsce przypadło Nowej 
Wsi, czwarte gimnazjum z Goulbia-
Dobrzynia, a piąte Radominowi. 

W czwartek na parkiet wyszły 
drużyny męskie. Faworytem byli 
broniący tytułu sprzed roku siatka-
rze z Gałczewa. W pierwszym me-
czu pokonali oni Radomin po tie 
breaku, a następnie już bez straty 
seta wygrali z Goluubiem-Dobrzy-
niem i Nową Wsią. 

Wszystkie wyniki turnieju 
chłopców: Radomin – Golub-Do-
brzyń 2:0,  Radomin – Gałczewo 1:2, 

Radomin – Nowa Wieś 2:0, Golub-
Dobrzyń – Gałczewo 0:2, Golub-
Dobrzyń – Nowa Wieś 1:2, Gałcze-
wo – Nowa Wieś 2:0. 

Kolejność: 1. Gałczewo, 2. Ra-
domin, 3. Nowa Wieś, 4. Golub-Do-
brzyń. 

Dzięki zwycięstwom zawod-
niczki i zawodnicy z Gałczewa będą 
reprezentować powiat w ćwierćfi-
nałach wojewódzkich. 

(pw)
fot. nadesłane

Mróz nie przestraszył biegaczy, 
którzy 14 stycznia stawili się na linii 
startowej przy Szkole Podstawowej 
w Radominie. Do biegu zgłosiło się 
20 chętnych. Uczestnicy pokonali 
4,5 km, aby wesprzeć Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy. W tym 
roku trasa biegła od szkoły w stro-
nę Piórkowa. Meta znajdowała się 

w miejscu startu. Osoby startujące 
wnosiły tzw. cegiełkę. Była to opła-
ta za start, wynosząca minimum 30 
zł. Zebrane w ten sposób pieniądze 
trafiły na zbiórkę w ramach WOŚP
-u. Nad bezpieczeństwem podczas 
wydarzenia czuwała policja oraz 
strażacy z jednostki OSP Radomin. 
Opiekę medyczną zapewnili przed-

stawiciele NZOZ „Nasz Medyk”: le-
karz Dariusz Klonowski oraz Alek-
sandra Stawska. 

Do biegu przystąpili mieszkań-
cy z różnych stron. Oprócz osób 
z gminy Radomin, pojawili się go-
ście z Rypina i Golubia-Dobrzynia. 
Wśród uczestników biegli spor-
towcy, strażacy oraz przedstawi-

ciele szkół i urzędu. Każdy na start 
otrzymał koszulkę, numer oraz 
bandamę, która chroniła głowę 
i twarz przed lodowatym powie-
trzem. Firma Biofood z Ciechocina 
ufundowała soki dla biegaczy. Po 
pokonaniu trasy uczestnicy zostali 
udekorowani medalami. Wręczył je 
przewodniczący Rady Gminy Rado-
min, wraz z dyrektor Zespołu Szkół 
w Radominie.

– 2. Radomiński Bieg nie prze-
widywał pierwszych miejsc. Każdy 

biegł nie dla zajęcia miejsca na po-
dium, tylko ze względu na szczytny 
cel – komentuje odpowiedzialna za 
organizację biegu Milena Pętlicka.

Na rozgrzanie został przewi-
dziany słodki poczęstunek z gorącą 
kawą i herbatą. Wszyscy uczestni-
cy wydarzenia zostali w tym celu 
zaproszeni do GOK-u w centrum 
Radomina. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Wszyscy uczestnicy 2. Radomińskiego Biegu

Przewodniczący Rady Gminy Radomin Janusz Wiwatowski 
oraz Paweł Jagodziński podczas dekoracji


