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Golub-Dobrzyń zajął trzecie 
miejsce w ogólnopolskim konkur-
sie „Wiem czym oddycham” Avivy, 
zdobywając aż 746 głosów.

– Zgłosiłem naszą miejsco-

wość do konkursu jako osoba 
prywatna – przyznaje Krzysztof 
Skrzyniecki z Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego.  
– Jestem ogromnie szczęśliwy, że 
mieszkańcy Golubia-Dobrzynia 
po raz kolejny odpowiedzieli na 
społeczny apel. To przede wszyst-
kim ich sukces i zasługa. Dzięki 
temu mamy dwa czujniki.

Nasze miasto wyprzedziło 
m.in. Wrocław, Leszno, Warszawę 
i Płock. Dzięki czujnikom, o wy-
miarach około 8x16 cm i wadze 
około 360 gramów, możliwe jest 
zbieranie, przetwarzanie i in-

terpretowanie danych w czasie 
rzeczywistym. W oparciu o te 
dane na mapie online oznacza-
ne są m.in. informacje o jakości 
powietrza. Urządzenie musi być 
zamontowane na zewnątrz, a do 
działania potrzebuje jedynie do-
stępu do prądu oraz zasięgu dzia-
łania telefonii komórkowej. 

Jakoś powietrza można 
sprawdzać codziennie, o każdej 
porze, na naszej stronie interne-
towej: www.golub-cgd.pl. 

Tekst i fot. 
(ToB)

W grudniu ubiegłego roku 
przekazywaliśmy optymistyczną 
informację o tym, że wiosną tego 
roku rozpocznie się remont drogi 
Golub-Dobrzyń – Kowalewo Po-
morskie. Zakończono procedu-
ry z uzyskaniem pozwolenia na 
przebudowę, ogłoszono przetarg 
i z początkiem roku miał zostać 
wybrany wykonawca. Oferty 
spłynęły, złożyło je pięć firm: 
DROBUD z Wąbrzeźna, Przedsię-

biorstwo Budownictwa Drogo-
wo-Inżynieryjnego S.A z Torunia, 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
S.A ze Starogardu Gdańskiego, 
STRABAG Sp. z o.o. z Torunia oraz 
TRAKCJA PRKiI S.A z Warszawy. 
I tu nastąpiło zaskoczenie. 

Kwota jaką zamawiający, czyli 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Byd-
goszczy, dysponował na to zadanie 
to dokładnie 1 017 708 zł brutto, 
czyli ciut powyżej miliona, a naj-

niższa oferta opiewała na ponad 
14 milionów. O najwyższej chyba 
lepiej nie wspominać, przekroczy-
ła dysponowaną kwotę o 22 razy 
i wynosiła 22 mln 127 tys. zł. 

– Nasza oferta jest według 
cen rynkowych – mówi Antoni 
Rozmus, prezes Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg S.A ze Starogardu 
Gdańskiego, które złożyło ofertę 
na kwotę 20 mln 919 tys. zł. – Nie 
mamy dużej marży i przebicia, 
według nas cena jest prawidłowa.

Co teraz? Pytamy w zarządzie 
dróg.

– Obecnie weryfikujemy 
i oceniamy oferty złożone przez 
firmy startujące w przetargu – 
mówi Michał Sitarek z Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Bydgosz-
czy. 

dokończenie na str. 3

GOLUB-DOBRZYŃ  Tanecznym krokiem do matury

W sobotę 3 lutego młodzież z Zespołu Szkół nr 1 i Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu bawiła się na studniówce 
w Starorypinie Rządowym. Więcej na stronie 6.

Powiat

Co z „kowalewską”?
Przebudowa drogi „kowalewskiej” może się opóźnić. 
Oferty przetargowe zaskoczyły wszystkich. Najtańszy 
wykonawca zaoferował wykonanie za kwotę czterna-
ście razy wyższą niż przeznaczono na realizację. 
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Czym oddychamy?
GOLUB-DOBRZYŃ  Dzięki zaangażowaniu naszych miesz-
kańców w Golubiu-Dobrzyniu pojawiły się dwa czujniki po-
miaru jakości powietrza. Dane są dostępne przez całą dobę 
na  stronie – www.golub-cgd.pl 

str. 5

Golub-Dobrzyń
Seniorzy na studiach
Emerytura nie musi być wcale nud-
na. Pokazują to seniorzy – studenci 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 
ubiegłym tygodniu spotkali się na 
kolejnym wykładzie 
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REGION  Cieszyński w Porozumieniu

Pod koniec stycznia Jerzy Cieszyński spotkał się z przedstawicielami par-
tii Porozumienie w regionie m.in z posłanką Iwoną Michałek i podpisał 
deklarację członkowską. O tym, dlaczego podjął taką decyzję opowiada 
na stronie 4. Więcej o idei Porozumienia w rozmowie z posłanką Iwoną 
Michałek na stronie 22. 

(nał)
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Dostali stypendia 
POWIAT  Samorząd województwa ogłosił listę uczniów tech-
ników i zasadniczych szkół zawodowych, którzy otrzymają sty-
pendia marszałka w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw 
i Pomorza”. Wśród nagrodzonych znalazła się młodzież z na-
szego powiatu
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– Od lat realizujemy projek-
ty stypendialne skierowane do 
uczniów, którzy dobrze radzą so-
bie w nauce. Wsparcie, adresowa-
ne dla zdolnej młodzieży ze szkół 
zawodowych, uruchamiamy po 
raz pierwszy, planujemy już ko-

lejne nabory. Pieniądze trafią za-
równo do uczniów techników, jak 
i zasadniczych szkół zawodowych. 
To środki, które pomogą w kształ-
ceniu potrzebnych na rynku pracy 
specjalistów różnych dziedzin – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

W roku szkolnym 2017/2018 
wsparcie trafi do 622 uczniów z 72 
szkół w regionie. Pomoc otrzyma 
467 uczniów technikum oraz 155 
uczniów zasadniczych szkół za-
wodowych. Na stypendium może 
liczyć także młodzież ze szkół 

Gmina Golub-Dobrzyń

Rok z ziemią dobrzyńską
26 stycznia w Różu odbyło się zgromadzenie sprawozdawcze Stowarzyszenia 
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, do którego należą także samorządy naszego powiatu. 
Ustalono, że jedno z wydarzeń popularyzujących historię i turystykę regionu od-
będzie się jesienią w gminie Golub-Dobrzyń.

Do Stowarzyszenia Gmin Zie-
mi Dobrzyńskiej należy kilkana-
ście samorządów, w tym gminy: 
Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Rado-
min i Zbójno. Podczas zebrania 
ustalono plany na ten roku. Wśród 
nich znalazły się m.in. konferencje, 
jarmarki, rajdy i przeglądy. 

W czerwcu ziemię dobrzyńską 
promować będzie gmina Ciecho-
cin ze swoim Świętem Kultury Zie-
mi Dobrzyńskiej i Festiwalem św. 
Jakuba. W lipcu w Elgiszewie od-
będzie się Dobrzyński Spływ Ka-
jakowy. W październiku w gminie 
Golub-Dobrzyń planowana jest 

doroczna konferencja historycz-
na „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”. 
Wstępnie określono, że miejscem 
konferencji będzie Węgiersk. Pod-
czas konferencji odbędzie się pro-
mocja najnowszego wydawnictwa 
o tematyce historycznej.

(pw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Są chętni na bloki
Niemal dwa miesiące temu odbyło sie zebranie, 
podczas którego władze gminy Golub-Dobrzyń za-
proponowały trzy lokalizację bloków, które miałyby 
powstać we współpracy z Rypińskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego. Dziś wiemy, że najpopu-
larniejszą lokalizacją okazało się Owieczkowo.

Władze gminy zapropono-
wały trzy lokalizację bloków: we 
Wrockach przy drodze krajowej, 
w Nowejwsi oraz przy drodze wo-
jewódzkiej, w kierunku Wąbrzeź-

na, we wsi Owieczkowo. Chętni 
mogli składać deklaracje w gmi-
nie i po miesiącu okazało się, że 
najwięcej, bo ponad 20 deklaracji 
dotyczy bloku w Owieczkowie.

– Oczywiście wciąż czekamy 
na chętnych – dodaje Krzysztof 
Pieczka, sekretarz gminy. – De-
klaracje można składać w urzę-
dzie gminy. Teren w Owieczkowie 
jest na tyle duży, że można być 
elastycznym co do liczby loka-
li. W najbliższym czasie chcemy 
zorganizować spotkanie zainte-
resowanych z przedstawicielami 
RTBS.

Jeśli liczba zainteresowanych 
będzie odpowiednia, gmina Go-
lub-Dobrzyń wstąpi do RTBS i bę-
dzie można rozpocząć budowę.

(pw)

naszego powiatu: Weronika Mali-
nowska z Zespołu Szkół nr 2 w Go-
lubiu-Dobrzyniu oraz podopieczni 
Zespołu Szkół w Kowalewie Po-
morskim: Aleksandra Pokora, Ilo-
na Dec, Dominik Kula, Weronika 
Olszewska, Paulina Przyziółkow-
ska, Piotr Szlęk i Piotr Paw-
lewicz. 

Wysokość stypen-
dium, od 200 do 500 
złotych miesięcznie, 
zależy od pozycji 
stypendysty na li-
ście rankingowej 
i rodzaju szkoły. 
Warunkiem przy-
znania stypen-
dium było między 

innymi uzyskanie przez ucznia 
średniej ocen z trzech dowolnie 
wybranych przedmiotów zawo-
dowych teoretycznych i praktycz-
nych na poziomie nie niższym niż 
4,00. Stypendia przyznane są na 

okres 10 miesięcy. 
(ToB)

fot. archiwum

Golub-Dobrzyń

Alkomat na komendzie 
Golubsko-dobrzyńska policja otrzymała nowy, samoobsługowy alkomat. Każ-
dy kierowca może podejść na komendę i sprawdzić swój stan trzeźwości, zanim 
wsiądzie za kółko. 

Urządzenie zostało zainstalo-
wane dzięki pomocy magistratu, 
który przeznaczył na ten cel 2,3 tys. 

zł z budżetu Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Profilaktyki. 

– Obsługa alkomatu jest pro-
sta. Trzeba wyjąć z zasobnika ust-
nik w kształcie słomki, umieścić w 
otworze urządzenia, nacisnąć przy-
cisk z prawej strony alkomatu i po-
stępować dalej zgodnie z instruk-
cjami wyświetlanymi na ekranie. 
Wynik pojawi się na wyświetlaczu 
– wyjaśnia asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska z KPP w Golubiu-Dobrzy-
niu. 

Alkomat jest bezpłatny i działa 
całodobowo. Znajduje się w recep-
cji komendy.

(ToB), fot. KPP Golub-Dobrzyń
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pogarszające bezpieczeństwo. Jak 
dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, 
zarząd może szukać oszczędności 
w realizacji tego zadania np. sta-
wiają na tańszy materiał czy inne 
rozwiązania budowlane. Co do 
środków z funduszy unijnych, do-
piero sprawdzana jest możliwość 
dofinansowania, ale na dziś nie 
ma przyznanych takich środków. 
Jeśli nawet byłyby zarezerwowane 
w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym i to do kwoty dziesięć razy 
większej niż kwota, którą dyspo-
nuje zarząd, a która mogłaby się 
stać wkładem własnym, to i tak 
kwoty zaoferowane są dużo wyż-
sze. Ogłaszanie kolejnego prze-
targu może odwlec  modernizację 
w czasie i przynieść jeszcze wyż-
sze kwoty oferowane. To może 
oznaczać, że remont tej drogi nie 
ruszy w tym roku.

(nał) 

dokończenie ze str. 1
– Jednocześnie sprawdza-

na jest możliwość znaczącego 
dofinansowania tego zadania ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego (funduszy unij-
nych). Dodatkowo prowadzimy 
też analizę rynku zakupu usług 
i materiałów budowlanych. Do-
piero po zakończeniu tych czyn-
ności będziemy mieli podstawę do 
rozstrzygnięcia tego zamówienia 
i podpisanie umowy z wykonaw-
cą, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę lub powtórzenie przetargu. 
Zależy nam niezmiennie na rozpo-
częciu prac budowlanych w tym 
roku.

Przypomnijmy, przebudo-
wana drogi z Golubia-Dobrzynia 
do Kowalewa ma mieć 6 metrów 
szerokości. Jezdnia ma zostać tak-
że wzmocniona, a odwodnienie 
poprawione. Z pobocza mają znik-
nąć drzewa kolidujące z trasą oraz 

dzi pod budynki i niszczy je. Zale-
wa uprawy i łąki, zalewa piwnice. 
Mieszkańcy podkreślają, że wcze-
śniej nie spotykali się tu z takim 
problemem. Obawiają się o swoje 
mienie i własne bezpieczeństwo.

– Wystarczyło skorzystać 
z mądrości naszych ojców i dziad-
ków, wcześniej to było zrobione 
dobrze. Obecnie woda zalewa mi 
piwnicę. Jeśli nie wyleję jej w cią-
gu doby, to piec stoi w wodzie. Raz 
spóźniłem się o parę godzin i za-
lewało wentylator. Cudem się nie 
spalił. 

– A gdyby doszło do zwarcia, 
to mogłoby kogoś zabić – dodaje 
Zenon Wojciechowski. 

Mieszkańcy są zawiedzeni. 
Czekali na modernizację wiele lat. 
Tymczasem z niepokojem obser-
wują postęp prac i dopatrują się 
błędów. Uważają, że projekt od 
początku był nieprawidłowo przy-

gotowany. Twierdzą, że przepływ 
strugi był zaznaczony odwrotnie. 
Według nich rury są położone są 
źle, a ich średnica jest niewystar-
czająca. Martwią się, co się stanie 
w przypadku nawałnicy lub innego 
źródła kolejnego podwyższenia po-
ziomu wody. 

– Ludzie ponoszą potężne 
straty. Nie po to się dorabiali przez 
wiele lat, aby jedną decyzją ich tego 
teraz pozbawić – komentuje Syl-
wester Zarębski.

– My z tego żyjemy. Samą łąkę 
kupiłem za 50 tysięcy. Jak tak dalej 
pójdzie, to nie wjedziemy na pole. 
Mieszkam tu już 50 lat, były mokre 
lata, ale czegoś takiego to jeszcze 
nie było – mówi zmartwiony Ze-
non Wojciechowski.

O wyjaśnienie problemu po-
prosiliśmy Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. 

– Wlot przepustu został już ob-
niżony o 5 centymetrów. Jednak na-
szym zdaniem dużo większym pro-
blemem jest prawdopodobnie brak 
prawidłowego utrzymania przyle-
głych rowów melioracyjnych, któ-
re nie gwarantują odpływu wody. 
Poza tym na powstawanie zastoisk 
wody wpływ ma tez bardzo wysoki 
poziom wód gruntowych. Po desz-
czowym lecie i jesieni spotykamy 
się z nim na każdej budowie. Planu-
jemy jeszcze w najbliższych dniach 
przy udziale przedstawiciela gminy 
dokonać przeglądu rowów w obrę-
bie przepustu – wyjaśnia Michał 
Sitarek z ZDW w Bydgoszczy.

Do tematu wrócimy. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska  

 Modernizacja drogi wojewódz-
kiej nr 556, biegnącej przez Zbój-
no, miała przynieść mieszkańcom 
komfort i bezpieczeństwo. Prace 
trwają, ale pojawia się coraz więcej 
zmartwień.

– Generalnie chodzi o to, że 
przepust jest podniesiony o oko-
ło metr. Nie odbiera dobrze wody 
i efektem jest zalanie naszych po-
sesji – mówi Sylwester Zarębski. 

– Mamy półtora hektara pod 
wodą – narzeka Szymon Wojcie-
chowski. – Nawet jeśli tam coś od-
rośnie, to zwierzęta nie będą chcia-
ły z tego jeść. To jest zakwaszone.

Przepust powstał nad strugą 
łączącą jezioro Ruduskie oraz je-
zioro Zbójno. Zastąpił stary, jednak 
jest skonstruowany inaczej. We-
dług mieszkańców został położony 
za wysoko, co stanowi przeszkodę 
w przepływie wody. Teren wokół 
jest bardzo mokry. Woda podcho-

Co z „kowalewską”?
Powiatkłopotliwy przepust

GMINA ZBÓJNO  Mieszkańcy Zbójna zmagają się z wodą, 
która zalewa posesje. Ich zdaniem ma to związek z remontem 
drogi wojewódzkiej biegnącej przez miejscowość. Źródłem kło-
potów ma być nowy przepust
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Cieszyński w Porozumieniu
GOLUB-DOBRZYŃ  O tym, dlaczego zdecydował się wstąpić do Porozumienia, jakie ma plany z tym 
związane i jakie za tym idą szanse dla Golubia-Dobrzynia oraz naszego powiatu rozmawiamy z Jerzym 
Cieszyńskim

– Ostatnio głośno mówi się 
o partii Porozumienie w skali 
ogólnopolskiej. Pan też wstą-
pił w jej szeregi, dlaczego?

– Tak, zdecydowałem się 
wstąpić do Porozumienia, po-
nieważ widzę w tej partii duży 
potencjał i szansę dla naszego 
regionu.

– Nie boi się pan tego, 
że stanie się, jak to określa-
ją przeciwnicy Porozumienia, 
jednym ze spadochroniarzy, 
elementem zbieraniny róż-
nych samorządowców, którzy 
się przyklejają do tej partii, by 
z jej list stanąć do wyborów?

– Absolutnie nie! Nie jestem 
ani spadochroniarzem, ani przy-
padkowym człowieczkiem, który 
pcha się na duże listy! Długo my-
ślałem nad tą decyzją. Porozu-
mienie, jak sama nazwa stanowi, 
to jednomyślność, konsensus, 
zgoda, zjednoczenie dla dobra 
Polski czy regionu. Porozumie-
nie to przede wszystkim dąże-
nie do zakończenia wszelkich 
konfliktów. PO i PSL nigdy nie 
podejmowały działań dla Polski 
powiatowej, która jest bardzo 
ważna. Zależało im i nadal zależy 
raczej na stołkach i układzikach, 
w celu zapewnienia przetrwania 
własnym kandydatom piastują-
cym urzędy. Porozumienie jest 
ogromną przeciwwagą dla tam-
tego układu. Skupia w swoich 
szeregach ludzi chcących dzia-
łać dla dobra mieszkańców. Lu-
dzi mądrych, z doświadczeniem 
z różnych dziedzinach. Jest nas 
coraz więcej, a to cieszy, bo to 
duża szansa na wspólne i mą-
dre działanie na rzecz regionu. 
Wiadomo, że to będzie duża siła. 
Wyobraźmy sobie sytuację, że 
działających w Porozumieniu 
mamy burmistrzów i radnych 
Golubia-Dobrzynia i ościennych 

miast, do tego dojdą wójtowie 
w gminach chcących działać 
w zjednoczeniu. To nam daje 
ogromny potencjał, bo w jedno-
ści większa skuteczność. Łatwiej 
będzie np. remontować czy bu-
dować drogi, działać na płasz-
czyźnie inwestycji czy turystyki. 
Dlatego zdecydowałem się na 
ten krok i wstąpiłem do tej par-
tii. Już w listopadzie ogłosiłem, 
że będę kandydował na burmi-
strza Golubia-Dobrzynia. Teraz 
dodaję do tego działanie w partii 
Porozumienie, czyli podwajam 
szansę rozwoju Golubia-Dobrzy-
nia.

– Dlaczego uważa pan, że 
Porozumienie i pan jako przy-
szły kandydat na burmistrza 
Golubia-Dobrzynia to szansa 
dla naszego miasta?

– Wartością i bogactwem Go-
lubia-Dobrzynia jest fantastycz-
ne położenie nad rzeką Drwęcą, 
bogata kultura, wielowiekowa 
historia, przepiękne krajobrazy, 
ale przede wszystkim otwarte 
i przyjazne społeczeństwo. Wy-
dawać mogłoby się, że miasto 
posiada wszystkie atuty, żeby 
być wyjątkowym ośrodkiem po-
wiatowym pod względem go-
spodarczym, turystycznym, kul-
turalnym i edukacyjnym w tej 
części województwa. Niestety, 
widzimy i czujemy wszyscy, że 
tak nie jest. Minęło kilkanaście 
lat funkcjonowania samorządu 
Golubia-Dobrzynia i tak wspól-
nie spróbujmy dokonać oceny 
i analizy. W jakim miejscu jeste-
śmy, czego nam brakuje, czego 
nie ma, a co powinno się poja-
wić, o czym marzymy. Proszę 
o tym myśleć, proszę porozma-
wiać o tym z rodziną, sąsiadami, 
porównywać się do innych miast 
powiatowych.

– Będzie się pan wsłuchi-

wał w głos mieszkańców?
–  Oczywiście! Bardzo mi na 

tym zależy, ponieważ uważam, 
że głos mieszkańca jest głosem 
najcenniejszym. Liczę na to, że 
w najbliższym czasie, podczas 
wspólnych spotkań, będziemy 
o tym rozmawiać, a wypraco-
wane tezy włączać do programu 
naszego miasta i powiatu. Do 
tego celu został też uruchomio-
ny specjalny adres mailowy (je-
rzy.cieszynski@onet.pl). Czekam 
na sugestie, pomysły i propozy-
cje. Ja począwszy od dziś będę 
dzielił się z państwem propo-
zycjami działania w poszczegól-
nych obszarach funkcjonowania 
miasta. Będą to propozycje wy-
nikające z własnych obserwacji 
oraz przemyśleń, jak również 
z rozmów właśnie z mieszkańca-
mi i osobami tworzącymi Poro-
zumienie.

– No dobrze, ale wróćmy 
do pytania. Czy Porozumienie, 
a właściwie pan jako włodarz 
Golubia-Dobrzynia działają-
cy w Porozumieniu, to byłaby 
szansa dla miasta?

– Mam świadomość, że 
przy obecnym stanie zadłuże-
nia i ogromnych zaniedbaniach 
w zarządzaniu finansami, bez 
pozyskania środków zewnętrz-
nych i bez uporządkowania do-
chodów i wydatków bieżących, 
realizacja odważnych celów bę-
dzie utrudniona, ale to nie zna-
czy, że niemożliwa. Po pierwsze 
należy dotrzeć do wszystkich 
źródeł finansowania zewnętrz-
nego. Do programów tj. unijnych, 
ministerialnych, pilotażowych 
i wykorzystywać partnerstwo 
publiczno-prywatne w bardzo 
poważnym zakresie. Porozumie-
nie taką szansę daje. To klucz, 
który otworzy wiele drzwi. Waż-
ne są montaże finansowe z sa-
morządami powiatu, a przede 
wszystkim uporządkowanie 
sytuacji finansowej miasta. Go-
lub-Dobrzyń posiada ogromny 
potencjał i rezerwy finansowe, 
które nie są właściwie wykorzy-
stane. Przy takim potencjale nie 
widzę przeszkód, żeby odważnie 
zainwestować. Nadanie miastu 
dynamiki inwestycyjnej, stoso-
wanie ulg, zachęt, wspieranie 
inicjatyw i tworzenie klimatu 
aktywności, to jedyne i najlep-
sze rozwiązanie, prowadzące do 
sukcesu. Trzeba wyraźnie pod-
kreślić, że bez aktywności władz 
samorządowych niemal niemoż-
liwe jest prowadzenie dynamicz-
nego rozwoju miasta i powiatu. 
W moim zamyśle miasto będzie 
miejscem dla mieszkańca, inwe-

stora, turysty i konesera kul-
tury. Golub-Dobrzyń stanie się 
miastem inspiracji. Jestem prze-
konany, że tak będzie w najbliż-
szych 5 latach. 

– Porozmawiamy o roz-
wiązaniach komunikacyjnych. 
Co można zrobić, by odkorko-
wać miasto, jakie ma pan pla-
ny?

– To nie są czcze plany, to 
realne potrzeby możliwe do zre-
alizowania. Miasto potrzebuje 
obwodnicy i to natychmiast. 
Przeanalizowałem możliwości 
terenowe, finansowe i wiem, 
że zbudowanie obwodnicy jest 
możliwe w ciągu 3 lat po trasie 
ulic: Słuchajskiej i Dworcowej do 
Lisewa, Handlowego Młyna i do 
Sadykierza. Obwodnica o długo-
ści ok. 8 km połączy ruch z kie-
runku Ciechocina, Kowalewa, 
Wąbrzeźna, Brodnicy i Rypina. 
Rozwiąże ona nie tylko proble-
my komunikacyjne, ale będzie 
także impulsem rozwojowym. 
Następna inwestycja drogowa 
to budowa ronda na skrzyżo-
waniu ul. Rypińskiej z Sokołow-
ską. Zadanie do zrealizowania 
w ciągu najdalej roku. To nie 
puste słowa, a realnie wyliczo-
ne szanse. Kolejnym tematem 
do niezwłocznej realizacji jest 
szybkie i racjonalne rozwiąza-
nie komunikacyjne w obszarze 
ulic: Wodna, Zamkowa, Hallera, 
PTTK i Brodnicka. Oczywiście, 
poza tymi koniecznymi i wyjąt-
kowymi inwestycjami, będzie 
prowadzona bieżąca budowa 
ulic i chodników na obszarze 
miasta. Jeżeli chodzi o działania 
związane z wyraźnym polepsze-
niem komunikacji w mieście, to 
jestem już dziś przekonany, że 
nie ma żadnych zagrożeń co do 
realizacji.

– Ale drogi to przecież nie 
wszystko. Inne obszary też są 
ważne.

– Żeby miasto stało się mia-
stem inspiracji, żeby budziło 
zainteresowanie a jednocześnie 
było ciekawe do zamieszkania, 
należy podjąć zdecydowane 
i przemyślane działania, polega-
jące na: ożywieniu rynku Golu-
bia – musi to być centrum życia 
kulturalnego i turystycznego, 
trzeba znaleźć rozwiązanie dla 
parkingów, odnowić elewacje 
kamienic przy wsparciu miasta, 
stworzyć preferencyjne ulgi dla 
działalności gastronomicznej. 
Kolejnym działaniem, które na-
leży przeprowadzić to gruntow-
na modernizacja Placu 1000-
lecia, rynek Dobrzynia powinien 
być wizytówką miasta. Następną 

koniecznością jest modernizacja 
Targowiska w Dobrzyniu. Targo-
wisko musi stać się funkcjonal-
ne, estetyczne i dochodowe. Go-
lub-Dobrzyń potrzebuje nowej 
lokalizacji urzędu miasta. Nie 
może być tak, żeby magistrat 
tak historycznego miasta był 
ulokowany wspólnie z kilkoma 
samorządami. Magistrat powi-
nien być dumą, perłą i oddawać 
charakter jego mieszkańców. 
Będę też zabiegał o budowę pły-
walni i modernizację stadionu 
sportowego, zainicjuję działania 
biblioteki multimedialnej. I to 
nie są obietnice bez pokrycia. 
Wszystko jest przeanalizowane. 
To da się zrobić.

– W naszym mieście waż-
na jest turystyka. Pan też tak 
uważa?

– Tak, turystyka musi stać 
się najmocniejsza stroną mia-
sta, jego atutem wizerunkowym 
i gospodarczym. Jest to realne, 
ponieważ Golub-Dobrzyń po-
siada naturalne właściwości, 
żeby taka rolę pełnić i to bez 
wielkich nakładów finansowych. 
Trzeba mieć wizję oraz odwagę, 
trzeba stworzyć klimat, żeby to 
przepięknie położone miasto 
stało się „ kopalnią turystyczne-
go złota”, „wrotami Pojezierza 
Brodnickiego”. Ja tę wizje i od-
wagę posiadam. Patrząc ocza-
mi mieszkańca powiatu, ale też 
oczami członka Porozumienia 
zauważam potrzebę podjęcia 
szeregu działań, które spowodu-
ją, że Golub-Dobrzyń stanie się 
centrum turystycznym regionu. 
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seniorzy na studiach
GOLUB-DOBRZYŃ  Emerytura nie musi być wcale nudna. Po-
kazują to seniorzy – studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W ubiegłym tygodniu spotkali się na kolejnym wykładzie 

Golubsko-Dobrzyński Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku liczy sobie 
już 11 lat. Jego początki przypada-
ją na styczeń 2007 roku, kiedy to 
w naszym mieście powstało Go-
lubsko-Dobrzyńskie Stowarzysze-
nie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Wtedy też nawiązano porozumie-
nie z Wyższą Szkołą Kultury Spo-
łecznej i Medialnej w Toruniu. Jej 
wykładowcy prowadzili wykłady 
dla zainteresowanych mieszkań-
ców. Prezesem stowarzyszenia zo-
stała Janina Tuszyńska. Dzięki jej 
osobistemu działaniu, przy wspar-
ciu władz lokalnych, w marcu 2015 
roku stowarzyszenie stało się fi-
lią Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy. 

– Nasz uniwersytet liczy obec-
nie około 40  członków – opowia-
da Janina Tuszyńska. – Studentem 
może zostać praktycznie każdy, 
który chce się dowiedzieć więcej 
o naszej historii, geografii czy poli-
tyce. Oferta kulturalna jest bardzo 
bogata. Oprócz cyklicznych wy-
kładów, organizujemy także wy-
jazdy do teatru, kina czy też spo-
tkania towarzyskie. Nie skupiamy 

Jarosław Jagodziński z WSG i Janina Tuszyńska UTW

się tylko na tym. Dla chętnych są 
również organizowane wycieczki 
zagraniczne. W przeszłości odwie-
dziliśmy między innymi Hiszpanię 
i Portugalię. W tym roku planu-
jemy, już w lutym, wycieczkę do 
Grecji, a w kwietniu do Francji, 
gdzie mamy zamiar zwiedzić Paryż 
i zamki nad Loarą. W czerwcu chce-
my poznać zabytki Trójmiasta.

Ostatni dzień stycznia był oka-
zją do zaznajomienia się z polsko-
ścią na naszych kresach. Wykład 
poprowadził Jarosław Jagodziński 
z WSG w Bydgoszczy. Prelegent 
przedstawił historię ziem należą-
cych w przeszłości do Polski . 

– Polska liczy sobie obecnie 
ponad 313 tysięcy kilometrów kwa-
dratowych, a przed II wojną świa-
tową ten obszar był o 70 tysięcy 
kilometrów większy i liczył sobie 
prawie 388 tysięcy kilometrów 
kwadratowych – podkreślił wykła-
dowca. – Po wojnie, jako państwo 
zwycięskie, straciliśmy wspania-
łe obszary kulturowe. Z terenów 
dawnych kresów pochodziło wielu 
znanych Polaków. Byli to między 
innymi Adam Mickiewicz, król Jan 
III Sobieski, Józef Piłsudski. Nie spo-
sób pominąć znanych nam postaci 
takich jak: noblista Czesław Miłosz, 
reżyser Adam Hanuszkiewicz. Jest 
wielu znanych Polaków, którzy 
swoje korzenie mają na dawnych 
kresach Polski. 

Jak zwykle, frekwencja dopi-
sała. Niebawem kolejne spotkania 
UTW. 

Tekst i fot. (Maw)Wykład zgromadził około 20 słuchaczy

A są to: włączenie miasta do 
Związku Miast Hanzeatyckich 
i Europejskiego Szlaku Gotyku Ce-
glanego i urealnienie oraz wzbo-
gacenie oferty zamku. Obecnie 
stał się on instytucją niezależną, 
wręcz wyspą. Tak nie może być, 
zamek i jego zarząd muszą być 
integralną częścią miasta. Musi 
to być jedno działanie i myśle-
nie, wspólnota. Mam też plan 
na budowę bulwaru między ul. 
Piaskową i ul. Mostową, budowę 
wyciągu krzesełkowego Zamek – 
ul.Zamurna o długości ok. 500 m 
i stworzenie Centrum Turystycz-
no-Rekreacyjnego między rzeką 
Drwęcą a ul. Zamurną. Zbudowa-
nie przystani kajakowej, budowa 
deptaka-promenady, łączącego 
Wzgórze Zamkowe z Centrum 
Turystycznym przy ul. Zamurnej, 
zagospodarowanie i stworzenie 
warunków do wypoczynku wo-
kół jeziora Jeziórki, zagospoda-
rowanie wzgórza Zamkowego od 
strony południowo-zachodniej 
na cele sportów zimowych tzw. 
Śnieżny Park, stworzenie Go-
lubsko-Dobrzyńskiego Centrum 
Turystyki i ścieżek rowerowo-
pieszych, organizacja i wypromo-
wanie corocznego jarmarku, ści-
śle związanego z kultura naszego 
regionu i datą połączenia Golubia 
z Dobrzyniem w jedno miasto, 
stworzenie festiwalu muzyczne-
go (bluesowego lub folkowego) 
o zasięgu krajowym, opracowanie 
mapy turystycznej, organizowa-
nie wycieczek turystyczno-zabyt-
kowych po obszarze powiatu. To 
projekty, które jesteśmy w stanie 
zrealizować.

– Dużo tego. Faktycznie jest 
to możliwe do zrealizowania?

– To tylko niektóre działa-
nia związane z infrastrukturą, 
komunikacją i turystyką, które 
przeanalizowałem, przeliczyłem, 
obliczyłem środki, wykonałem 
plany i z całą stanowczością mogę 
powiedzieć, że są to rzeczy do 
zrealizowania. Wkrótce postaram 
się przedstawić plan na kulturę 
w mieście, tworzenie miejsc pra-
cy i na sport. Chcę nakreślić obraz 
szczęśliwego polskiego miasta. 
Takiego, które ma szansę rosnąć, 
rozwijać się, które robi odważne 
kroki, aby to szczęście mieszkań-
com zapewnić, czyli o Golubiu-
Dobrzyniu w przyszłości. Myślę, 
że przy obecnej stagnacji, braku 
inwestycji, zwyczajnym nic nie 
robieniu tej władzy, ilość pomy-
słów realnych do zrealizowania, 
przedstawionych przeze mnie, 
może zaskoczyć Czytelników. A to 
nie powinno być zaskoczeniem 
tylko normalnością. Przecież tak 
jest, tak się działa w rozwijają-
cych miastach. Tylko nasz Golub-
Dobrzyń, a właściwie jego władze, 
sobie odpuściły.

(TeEw)
fot. archiwum

Więcej o idei Porozumienia na 
str. 22 w rozmowie z posłanką Iwo-
ną Michałek

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Golub-Dobrzyń 

Wymień stary piec 
Mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń będą mogli wy-
mienić stare piece na nowsze, spełniające wymogi 
ochrony środowiska. Dofinansowanie wyniesie do 
4 tys zł.

Gmina Golub-Dobrzyń, podob-
nie jak inne samorządy, przystąpiła 
do konkursu ekopiec, organizowa-
nego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. Dzięki temu 
może się ubiegać na dofinansowa-
nie wymiany 10 pieców. W przy-
padku, gdyby chętnych było więcej 
(wiele na to wskazuje), konieczne 
będzie losowanie. Maksymalnie do 
wymiany jednego pieca otrzymać 
można do 4 tys zł. 

Aby zgłosić swój udział należy 
złożyć deklarację w Urzędzie Gmi-
ny Golub-Dobrzyń, w pokoju nr 4. 
Stare piece można wymieniać na 

kotły na paliwa stałe, gaz, olej, ko-
tły elektryczne lub podłączenie do 
sieci ciepłowniczej. Konkurs eko-
piec ma za zadanie przeciwdziałać 
tzw. niskiej emisji, która powodu-
je pogorszenie jakości powietrza, 
a w większych miastach prowadzi 
do powstania smogu.

W całym województwie na 
wymianę pieców przeznaczonych 
zostanie ponad 4 mln zł. Wymianie 
ma podlegać 2145 starych kotłów. 
Pieniądze rozdysponowano odpo-
wiednio do liczby mieszkańców da-
nej gminy. 

(pw)
fot. internet

W  s k R ó c i e
GOLUB-DOBRZYŃ Rekrutacja do szkoły
Do 28 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 

w Golubiu-Dobrzyniu potrwają zapisy dzieci do klasy I SP i oddziałów 
przedszkolnych. Wnioski rodzice i opiekunowie mogą otrzymać 
w sekretariacie lub znaleźć na stronie internetowej szkoły – www.
sp1golub.szkolnastrona.pl. 

(ToB)
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Dwie szkoły, jedna studniówka
GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 3 lutego przyszli absolwenci Zespołu Szkół nr 1 i Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu bawili się na wspólnej studniówce. Wyjątkowy bal odbył się w sali 
kryształowej restauracji Modrzewiowa w Starorypinie Rządowym

Impreza rozpoczęła się po 19, 
okolicznościowymi przemówie-
niami, które wygłosili dyrektorzy 
obu szkół. Maturzystom życzono 
dobrej zabawy i powodzenia na 
egzaminie dojrzałości.

– Czas biegnie nieubłaganie 
– mówił Piotr Wiśniewski, dyrek-
tor ZS nr 1. – Mam wrażenie, że 
tak niedawno rozpoczynaliście 
naukę jako uczniowie klas pierw-
szych, a dziś spotykamy  się na 
balu maturalnym. Chciałbym, aby 
ta noc zapadła wam w pamięci na 
całe życie. Pragnę podziękować 
wszystkim rodzicom oraz wycho-
wawcom, którzy przez ostatnie 
lata was wspierali.

– Gdy patrzę dzisiaj na was, to 
widzę na tej sali już nie tylko mło-
dzież, lecz pełnych nadziei, goto-
wych na wejście w dorosłe życie, 
młodych ludzi – dodał Piotr Flo-
erke, dyrektor ZSM, w skład któ-
rego wchodzi OSSP. – Dla mnie to 
pierwsza okazja, żeby powitać was 
w świecie dorosłych, w świecie 
odpowiedzialnych zachowań, po-
ważnych decyzji i przemyślanych 
wyborów. Studniówka to czas za-
bawy, to okazja, żebyśmy razem 
spędzili beztrosko i wesoło noc. To 
chyba pierwsza taka noc w życiu, 
kiedy uświadomicie sobie, że za 
chwilę zacznie się dorosłe życie. 

Gorące podziękowania należą się 
również rodzicom, którzy włoży-
li wiele wysiłku w kształtowanie 
waszej osobowości, wychowanie 
oraz przygotowanie dzisiejszej 
uroczystości.

Po części oficjalnej i tradycyj-
nym polonezie, przyszedł czas na 
całonocne szaleństwo. W wir tańca 
rzucili się uczniowie i ich pedago-
dzy, bawiąc się wspólnie przy do-
brej muzyce. Jakie plany snują na 
przyszłość tegoroczni maturzyści?

– Chcę studiować zarządzanie 
na UMK w Toruniu – mówi Mate-
usz Piątkowski. – Zamierzam do-
brze przygotować się do matury, 
ale obawiam się trochę egzami-
nu z matematyki. Przyznam, że 
z utęsknieniem będę wspominać 
wszystkie chwile spędzone w tej 
szkole oraz osoby, które tu pozna-
łem.

– Powoli, lecz sukcesywnie 
uczę się do matury – dodaje Alek-
sandra Kozieł. – Jeśli wszystko 
pójdzie po mojej myśli, mam za-
miar studiować pedagogikę. 

Teraz przed uczniami kluczo-
we miesiące intensywnej nauki, 
której zwieńczeniem będzie majo-
wy egzamin maturalny. Trzymamy 
kciuki! 

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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na 50 metrów gazociągu. 
Osoby zainteresowane podłą-

czeniem swojego budynku do sie-
ci gazowej mogą kontaktować się 
w urzędzie miasta, gdzie można 
odebrać specjalne wnioski. Infor-

macje można również znaleźć na 
stronie internetowej spółki - www.
psgaz.pl

Tekst i fot. 
(szyw)

Bezrobocie w naszym powiecie
POWIAT  O bezrobociu w Polsce zaczęto mówić dopiero w latach 90., kiedy to doszło do zmian ustro-
jowych w kraju, a tym samym – do zmian w gospodarce. Przed 1990 rokiem tematu bezrobocia starano 
się unikać, a jeżeli problem ten istniał, był głęboko ukrywany 

Czym jest bezrobocie? We-
dług definicji encyklopedycznych, 
z bezrobociem mamy do czy-
nienia, gdy występuje sytuacja, 
w której grupa pracowników zdol-
nych do pracy oraz gotowych do 
jej podjęcia nie może jej znaleźć. 
Bezrobocie występuje w każdej 
gospodarce, niezależnie od ustro-
ju politycznego. Obecnie, a mowa 
tu o danych na koniec grudnia 2017 
roku, stopa bezrobocia wyniosła 

w naszym kraju 6,6 proc. 
Najczęściej wymienianym 

bezrobociem jest bezrobocie 
strukturalne, do którego docho-
dzi w przypadku zmian w całej 
gospodarce lub poszczególnych 
jej gałęziach. Innym przykładem 
jest bezrobocie technologiczne, 
związane ze zmianami i postępem 
technicznym. Jest również bezro-
bocie przymusowe i dobrowolne. 

Jak przedstawia się 
bezrobocie 
w naszym powiecie?
Nasz powiat został utworzony 

w ramach reformy administra-
cyjnej w 1999 roku. Jest rejonem 
praktycznie bez wielkiego przemy-
słu i bez większych zakładów pra-
cy. Największym przedsiębiorcą są 
zakłady: Plastica i Agrolok, które 
zatrudniają średnio ponad 1000 
pracowników. Trzeba pamiętać 
również o tym, że nasi mieszkańcy 
korzystają z  rynku pracy Torunia 
i okolic. Mamy też więcej podmio-
tów gospodarczych niż sąsiednie 

powiaty: rypiński i wąbrzeski. 
Powiat golubsko-dobrzyński 

to teren typowo rolniczy z małymi 
gospodarstwami. Na terenie całe-
go powiatu zamieszkuje około 40-
45 tysięcy osób. Jak przedstawia się 
bezrobocie, w rozbiciu na miesz-
kańców miasta i wsi, pokazuje ta-
bela nr 1. W mieście na koniec 2017 
roku było 860 bezrobotnych, a na 
wsi w tym samym czasie pracy nie 
znalazło 1152 osób. 

Które gminy w naszym powie-
cie miały najwięcej bezrobotnych 
pokazuje natomiast tabela nr 2. 

– Porównując liczbę bezro-
botnych do liczby mieszkańców, 
największy odsetek bezrobotnych 
w całej populacji mamy w Golu-
biu-Dobrzyniu i gminie Zbójno – 
5,5 proc., potem jest gmina wiej-
ska Golub-Dobrzyń – 4,2 proc., 
Ciechocin i Radomin – po 3,7 proc. 
i na końcu miasto i gmina Kowale-
wo Pomorskie – 3,6 proc. – wyli-
cza Jarosław Zakrzewski, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Go-

lubiu-Dobrzyniu. 
Głównym czynnikiem, któ-

rym mierzy się stan bezrobocia 
jest stopa, czyli procentowy udział 
osób bezrobotnych w całości siły 
roboczej w danej populacji. Okre-
śla ona procent pracowników zdol-
nych i aktywnych ekonomicznie, 
którzy nie pracują, lecz poszuku-
ją pracy. Jest to jeden z głównych 
wskaźników, którym posługują się 
ekonomiści przy ocenianiu bezro-
bocia. W naszym powiecie wyniósł 
on 10,9 proc. i jest wyższy w po-
równaniu ze wskaźnikiem woje-
wódzkim (9,8 proc.) oraz krajo-
wym (6,6 proc.) – dane na koniec 
listopada.  

– W naszym regionie w latach 
2013-2017 stopa bezrobocia spa-
dła o 12,7 proc., w woj. o 8,4 proc., 
w kraju o 6,0 proc. – podkreśla 
dyrektor PUP. – Zatem w naszym 
powiecie bezrobocie spadało bar-
dziej niż w kraju czy wojewódz-
twie. Poziom jest jednak nadal wy-
soki, ale do średniej wojewódzkiej 

jest z roku na rok bliżej.
Co wpływa 
na spadek bezrobocia?
– Są dwa główne powody 

spadku – wyjaśnia Jarosław Za-
krzewski. – Pierwszy, związany ze 
wzrostem gospodarczym w całym 
kraju, a tym samym dużym za-
potrzebowaniem na siłę roboczą 
w rozwijających się przedsiębior-
stwach. Druga przyczyna to pro-
ces demograficzny, który wystąpił 
w latach 90., czyli spadek liczby 
urodzeń wśród pokolenia, które 
teraz wchodzi na rynek pracy. Jed-
nak według naszych ocen, ma tu 
również wpływ emigracja zarob-
kowa Polaków. Prawie 2 mln mło-
dych ludzi wyjechało do pracy za 
granicę. Na spadek miała wpływ 
również zmiana przepisów eme-
rytalnych, która obniżyła grani-
ce przejścia na emeryturę wśród 
bezrobotnych w wieku bardzo 
dojrzałym.

Tekst i fot. (Maw)

Problemy bezrobocia wyjaśnił 
Jarosław Zakrzewski, dyrektor PUP

Liczba bezrobotnych względem mieszkańców miast i wsi Liczba bezrobotnych według gmin powiatu

– Nasza spółka buduje przyłącze 
gazu do granicy działki zakończone 
szafką. Po stronie mieszkańca jest 
również wykonanie instalacji gazo-
wej od granicy działki do budynku.  
Cała inwestycja trwa około 2 lata.

Na spotkaniu pracownicy spół-
ki zachęcali do połączenia do sieci 
gazowej, porównując roczne koszty 
ogrzewania domu jednorodzinne-
go (140 metrów kwadratowych). 
Przy opalaniu/ogrzewaniu domu 
gazem koszty te wynoszą prawie 
4,5 tysiąca złotych, ekogroszkiem 
– 3,8 tysiąca złotych, olejem opa-
łowym – 7 tysięcy złotych, peletem 
– 4,4 tysiąca złotych. 

Aby mieszkańcy domów jedno-
rodzonych na miejskich osiedlach 
mogli podłączyć się do gazu, opła-
calne dla spółki będzie podłączenie 
do sieci budynków – średnio 1 dom 

Na ostatnich sesjach radni py-
tali o możliwości podłączenia do 
sieci gazowej osiedli mieszkanio-
wych. Argumentowali, że może to 
poprawić jakość powietrza w mie-
ście. W związku z tym odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami 
Polskiej Spółki Gazowej. Frekwen-
cja dopisała, mimo że spotkanie 
dotyczyły jedynie możliwości pod-
łączenia gazu na osiedlu Drwęckim 

i Panorama. 
Przypominamy, że gazociąg 

przechodzi przez Golub-Dobrzyń. 
Biegnie on wzdłuż ulicy Piłsudskie-
go. Mimo tego niewiele jest zakła-
dów, instytucji oraz zabudowań 
prywatnych podłączonych do sieci 
gazowej. 

– Opłata za podłączenie do 
sieci gazowej wynosi około 2220 
złotych – mówili pracownicy PSG. 

Golub-Dobrzyń

Podłączą gaz?
W urzędzie miasta odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Przedstawili 
oni możliwości podłączenia do sieci gazowej osiedli: 
Drwęckiego oraz Panorama.
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Emeryci i renciści łatwiej przekażą 1 proc. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji 
podatkowych za ubiegły rok. Dokumenty tra� ą do odbiorców 
nie później niż do końca lutego. Emeryci i renciści, którzy nie ko-
rzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym 
oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, 
której chcą przekazać 1 proc. podatku. Co ważne, nie muszą sa-
modzielnie wypełniać zeznania. Rozliczeń dokona za nich urząd 
skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS. 
Wcześniej rencista, który chciał podzielić się swoim podatkiem, 
musiał wypełniać zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36) na 
podstawie rozliczenia otrzymanego z ZUS. 

Nowa służba w policji 

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o policji. Propo-

nowane przepisy zakładają powołanie służby kontr-

terrorystycznej, która będzie składać się z podod-

działu centralnego oraz samodzielnych pododdziałów 

kontrterrorystycznych. Dzięki temu wsparcie otrzy-

mają jednostki organizacyjne policji w warunkach 

szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia 

specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej 

taktyki działania. Planowany termin przyjęcia projek-

tu przez rząd to I kwartał tego roku.

Elektroniczne legitymacje szkolne

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych 
tra� ł projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplo-
mów państwowych i innych druków szkolnych, przygotowa-
ny przez resort edukacji narodowej. Przepisy obejmują m.in. 
możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji 
szkolnych już od września 2018 roku. Rozporządzenie okre-

śla też warunki i tryb wydawania poszczególnych doku-
mentów m.in. dla nowego ustroju szkolnego. 

Sejm za zaostrzeniem kar

W miniony piątek Sejm RP przyjął przepisy za-ostrzające kary za znęcanie się nad zwierzętami. Za zabijanie zwierząt lub znęcanie się nad nimi grozić będą trzy, a nie tak jak dotychczas – dwa lata pozbawienia wolności. Za przestępstwo do-konane ze szczególnym okrucieństwem spraw-ca tra�  do więzienia nawet na pięć lat. Obliga-toryjne ma być orzekanie przez sąd nawiązki, w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, na cel związany z ochroną zwierząt.

Poniedziałki dla lekarzy

5 lutego ruszyły „Poniedziałki dla lekarzy”, czyli indywidualne konsul-
tacje w zakresie e-ZLA. W każdy poniedziałek ZUS zaprasza wszyst-
kich specjalistów, posiadających uprawnienia do wystawiania zwolnień 
lekarskich, na bezpłatne indywidualne konsultacje. Pracownik ZUS
-u omówi sposób wystawiania e-ZLA oraz nową metodę podpisywania 
zwolnień elektronicznych. W trakcie spotkania będzie możliwość za-
łożenia pro� lu PUE i pobrania certy� katu do podpisywania zwolnień. 
Konsultacje odbywać się będą w godz. 15.00-18.00. Miejsca: Rypin – 
Mławska 12, Golub-Dobrzyń – 1000-lecia 25, Lipno – Mickiewicza 43, 
Brodnica – Mały Rynek 5. 

Polityka mieszkaniowa w rękach premiera 

Została uchwalona nowelizacja ustawy o dzia-
łach administracji rządowej, autorstwa Rady 
Ministrów. Jej zapisy przewidują, że za politykę 
mieszkaniową państwa ma odpowiadać Kancela-
ria Prezesa Rady Ministrów. Zajmie się ona koor-
dynacją, nadzorem i przygotowywaniem projektów 
przepisów. Z kolei architekturą w zakresie estetyki 
przestrzeni publicznej zajmie się Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Od marca ograniczenie handlu 

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograni-
czającą handel w niedziele. Od 1 marca w każdym miesiącu będą dwie 
niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku zo-
stanie utrzymana tylko ta ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie 
obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu 
w roku. Wolne od handlu będą jedynie: dwie niedziele handlowe przed 
świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i ostatnie niedzie-
le: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. W wigilię Bożego Narodze-
nia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie 
możliwy tylko do godz. 14.00.
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Co się dzieje 
ze świniami?

Łatwiej o własny ubój

Spadkami cen skupu trzody chlewnej zainteresowała 
się Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia doty-
czącego uboju zwierząt na własne potrzeby. Na razie 
zapowiada się, że procedura będzie prostsza. 

Rynek

Prawo

Ile warta bioasekuracja?
NIK  Bioasekuracja to zbiór działań, które mają zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła, że jest nieskuteczna i droga

Samorząd rolniczy naszego 
województwa 22 stycznia wysłał 
pismo do ministra Krzyszto-
fa Jurgiela. Wskazuje w nim, że 
kryzys na rynku trzody chlewnej 
utrwalił się, a zjawisko spadku 
cen trudno wytłumaczyć sobie 
tzw. świńską górką.  

Spadek cen rozpoczął się je-

sienią ubiegłego roku. Obecnie 
cena za kg wynosi 3,50-3,80 zł. 
Oznacza to, że obecnie rolnicy nie 
zarabiają nawet na pokrycie kosz-
tów produkcji. Samorząd rolniczy 
stara się doszukać przyczyn kry-
zysu. Od kilku lat maleje liczeb-
ność polskich stad, więc odpada 
argument o nadprodukcji. Jednym 
z przypuszczeń jest ograniczenie 
importu świń przez Chiny. 

Samorząd rolniczy wnio-
skuje o uruchomienie skupu na 
potrzeby rezerw materiałowych, 
przyśpieszenie dopłat bezpośred-
nich oraz udzielenie rekompen-
sat gminom, które umarzają po-
datki rolne producentom trzody 
chlewnej. Ministra zaproszono na 
spotkanie z hodowcami do pod-
toruńskiego Przysieka. 

(pw)

Od 2004 roku zabić np. świ-
nię w gospodarstwie mogła tylko 
osoba pełnoletnia, po przeszko-
leniu i 3-miesięcznej praktyce na 
stanowisku ubojowym. Przepis 
był restrykcyjny i, zdaniem resor-
tu rolnictwa, należy go złagodzić. 
Według nowych pomysłów, uboju 
będzie mogła dokonać osoba, któ-
ra ma ukończone 18 lat i szkole-
nie teoretyczne (żeby nie zadawać 
zabijanym zwierzętom dodatko-
wego bólu i cierpienia). Odpadnie 
obowiązek odbycia praktyki. 

„Wprowadzenie zmian w roz-
porządzeniu pozwoli na zasto-
sowanie przepisów tego rozpo-
rządzenia do uboju na użytek 
własny cieląt w wieku do szóstego 
miesiąca życia, świń, owiec i kóz. 
Jednocześnie utrzymane zosta-
ją istotne wymagania dotyczące 
kwalifikacji osób dokonujących 
zawodowo uboju, niezależnie od 
miejsca przeprowadzenia tego 
uboju” - argumentuje minister-
stwo.

(pw)

ASF pojawił się w Polsce 
w 2014 roku. Od tej pory stwier-
dzono jego obecność w ponad 
100 gospodarstwach. Rok później 
wprowadzono program bioaseku-
racji. Obowiązuje w gminach, na 
terenie których stwierdzono ASF. 
NIK oceniła, że program nie speł-
nił swojej roli, ponieważ wirus się 
rozprzestrzeniał. 

– Nieskuteczność podejmo-

wanych działań wynikała przede 
wszystkim z niewłaściwego przy-
gotowania programu oraz jego 
nierzetelnej realizacji - czytamy 
w publikacji NIK. Podano także 
konkretny przykład. Średni koszt 
dostosowania gospodarstwa do 
zasad bioasekuracji wynosi ok. 33 
tys. zł. W efekcie w pełni zabezpie-
czonych zostało zaledwie 6 proc. 
gospodarstw. Zanim na terenie 
wschodnich powiatów pojawił się 
wirus, tylko 10 proc. gospodarstw 
było zabezpieczonych przez cho-
robami zakaźnymi. 

– Nadzór sprowadzał się do 
bezkrytycznego przyjmowania od 
powiatowych lekarzy weterynarii 
informacji o uznawaniu gospo-
darstw za spełniające najwyższy 

stopień bioasekuracji, pomimo że 
liczba likwidowanych stad wskazy-
wała na niepełną realizację celów 
programu. Często w protokołach 
sporządzanych przez Inspekcję 
Weterynaryjną stan zabezpieczeń 
podawano jako prawidłowy, mimo 
iż tak nie było. Stwarzało to pozory 
zabezpieczenia przed zakażeniami, 
a dowodem tego było wystąpienie 
ASF w gospodarstwie uznanym za 
spełniające wszelkie wymogi bio-
asekuracji - dodaje NIK. 

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odpiera zarzuty tłuma-
cząc, że w miejscach, gdzie wpro-
wadzono zasady bioasekuracji, 
przypadki ASF nie powtórzyły się. 

(pw)

Środki ochrony roślin

Bezpieczna uprawa
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zadebiutowa-
ło w internecie ze specjalną stroną dla rolników. Moż-
na na niej upewnić się, czy oferowane środki ochrony 
roślin są bezpieczne. 

Strona www.bezpiecznaupra-
wa.org ma promować zakup rolni-
czej chemii z pewnych źródeł. Le-
galne środki ochrony roślin muszą 
być zarejestrowane przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Te niele-
galne najczęściej zakupić można 
na bazarach lub od szemranych 
pośredników, przeważnie nie za-
wierają etykiet w języku polskim. 
Światełkiem alarmowym dla ku-
pującego powinna być niemożność 
uzyskania faktury od sprzedawcy. 

Oprócz utraty plonów, rolnikom 
kupującym lewy towar grozi także 
zabranie dotacji i certyfikatów. 

Strona PSOR nie zawiera zbyt 
wielu szczegółowych danych. To 
raczej przewodnik dla rolników, 
w którym mogą łatwo sprawdzić, 
czy zakupiony przez nich towar 
jest legalny. Są także filmiki, pod-
powiadające w jaki sposób doko-
nywać świadomych zakupów. 

(pw)

Zaproszenie

Szkolenia dla młodych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy złożyli dokumenty w ra-
mach programu „Premie dla młodych rolników”, Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń.

Pierwsze szkolenia - podczas 
których rolnicy dowiedzą się, jak 
wywiązać się ze zobowiązań za-
wartych i biznesplanie - zaplano-
wano na koniec lutego, ostatnie 
na połowę marca. Odbędą się 
w trzech punktach: Minikowie, 
Zarzeczewie i Przysieku. Z uwagi 
na obszar wychodzenia naszych 
tygodników, podajemy terminy 
dla Zarzeczewa i Przysieka. 

Premia na rozwój dla mło-
dych rolników wynosiła 100 tys 
zł. 70 proc. tej kwoty rolnik mógł 
przeznaczyć na zakup środków 
trwałych Konieczne było także 
sporządzenie biznesplanu. 

(pw)

-. Tytuł szkolenia Data Godzina Miejsce
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie 23 marca 10:00 Zarzeczewo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym 28 marca 10:00 Przysiek

3. Integrowana ochrona roślin 16 marca 10:00 Przysiek

4. Integrowana ochrona roślin 20 marca 10:00 Zarzeczewo

5. Integrowana ochrona roślin 21 marca 10:00 Zarzeczewo
6. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 23 lutego 10:00 Zarzeczewo
7. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 26 lutego 10:00 Zarzeczewo
8. Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym 12 marca 10:00 Przysiek
9. Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych 13 marca 10:00 Przysiek
10. Technologia produkcji roślin wysokobiałkowych 27 marca 10:00 Zarzeczewo
11. Technologia produkcji roślin zbożowych 27 lutego 10:00 Przysiek
12. Technologia produkcji roślin zbożowych 19 marca 10:00 Zarzeczewo
13. Technologia produkcji roślin zbożowych 22 marca 10:00 Zarzeczewo
14. Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie 2 marca 10:00 Zarzeczewo
15. Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie 14 marca 10:00 Przysiek
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Wąbrzeźno
 9 lutego od godz. 17.30 Wąb rzeski Dom Kultury organizuje kolejną 

odsłonę zabaw z animatorami dla dzieci w wieku 6-11 lat. Tym razem będą to 
„Karnawałowe Animki”. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy wypełnić kartę 
zgłoszenia znajdującą się w Dziale Animacji Kultury WDK, wpłacić 10 zł i stawić 
się w piątkowe popołudnie 9 lutego w WDK. Mile widziane stroje karnawałowe. 
Liczba miejsc ograniczona. 

 20 lutego o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny spek-
takl teatralny dla dzieci pt. „Tam, gdzie mieszkają lalki…”. Wykonawcami przed-
stawienia będą młodzi aktorzy koła teatralnego w Plemiętach. Rezerwacja miejsc 
i odbiór wejściówek w Dziale Animacji Kultury WDK osobiście lub pod numerem 
telefonu 56 688 17 27, wew. 24. Liczba miejsc ograniczona. 

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

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

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

Golub-Dobrzyñ 
 1 marca o 18.00 w Domu Kultury planowane są 5. urodziny zumby w Golu-

biu-Dobrzyniu. Czwartkowe zajęcia odbędą się w stylu disco. Można spodziewać 
się kolorowych przebrań i muzyki z lat 80. i 90. 

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

Rypin
 8 lutego o 14.00 w bibliotece planowane jest kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki. Tym razem będzie mowa o książce Agnieszki Wojdowicz „Klara”. 
Wstęp bezpłatny. 

 14 lutego o 18.00 Rypiński Dom Kultury i stowarzyszenie Inicjatywa 
organizują w Galerii Młyn „Wieczór Walentynkowy”. Każdy będzie mógł zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w ogromnym sercu, spocząć na ławce zakochanych 
i zgarnąć walentynkowy gadżet. 

 20 lutego o 16.00 w centrali książnicy, w ramach Klubu Filmowego, będzie 
można obejrzeć „Blade Runner 2049” w reżyserii Denisa Villeneueve. W rolach 
głównych m.in. Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto. Film stanowi kontynuację 
„Łowcy androidów” z 1982 roku. Wstęp wolny. 

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

 Gmina Skrwilno organizuje kolejny Wieczór Kabaretowy. Podczas ósmej edy-
cji, która odbędzie się już 3 marca 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 czwartek 8 lutego o 17.00 nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 

organizują w kinie Nawojka przedstawienie charytatywne pt. „Dobro i zło”. Dochód 
z przedsięwzięcia zostanie przekazany dla Ani Ceklarz, podopiecznej Fundacji Po-
mocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”. Ania od urodzenia cierpi na 
ostrą białaczkę limfoblastyczną. Aby zobaczyć przedstawienie, wystarczy nabyć 
cegiełkę w sekretariacie szkoły. 

 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?Filmowe nowości 
GOLUB-DOBRZYŃ  W najbliższy weekend do Golubia-Dobrzy-
nia zawita Kino Objazdowe Ferment. W Domu Kultury będzie 
można zobaczyć takie filmy jak: „Plan B”, „Narzeczony na niby” 
czy „Podatek od miłości” 

Seanse odbędą się zarówno 
w sobotę, jak i w niedzielę. Nie za-
braknie propozycji dla najmłod-
szych. Będzie można obejrzeć film 
animowany „Fernando”, o przy-
godach przyjacielskiego, młodego 
byczka, który przez przypadek 
zostaje zwerbowany do walk na 
arenie. Drugi film dla dzieci to 
„Pszczółka Maja. Miodowe Igrzy-
ska”. To kolejna część szalonych 
i zabawnych przygód najsłynniej-
szej pszczółki świata. Tym razem 
Maja i Gucio wezmą udział w mię-
dzyłąkowych igrzyskach sporto-
wych, których stawka okaże się 
wyjątkowo wysoka.

Wyjątkowo interesująco za-
powiada się „Plan B” – komedio-
dramat w reżyserii Kingi Dębskiej. 
Bohaterów poznajemy kilkana-
ście dni przed walentynkami, gdy 
w ich życiu wydarza się coś cał-
kiem nieoczekiwanego. Sytuacje, 
z którymi się konfrontują, pro-
wadzą do zaskakującego finału. 
W rolach głównych: Marcin Doro-
ciński, Kinga Preis, Edyta Olszów-
ka i Roma Gąsiorowska. 

Fanów polskich komedii ro-

mantycznych nie może zabrak-
nąć na golubskiej premierze filmu 
„Narzeczony na niby” Bartosza 
Prokopowicza. Główna bohaterka 
Karina próbuje stworzyć pierw-
szy, szczęśliwy związek. Jedno 
nieprzewidziane zdarzenie i jed-
no kłamstwo zamienia jej upo-
rządkowane życie w emocjonalny 
rollercoaster. W obsadzie m.in. 
Julia Kamińska, Piotr Adamczyk, 
Tomasz Karolak, Sonia Bohosie-
wicz i Piotr Stramowski. 

W podobnym klimacie utrzy-
many jest obraz „Podatek od mi-
łości” Bartłomieja Ignaciuka. Po-
znamy historię Mariana, któremu 
wydaje się, że potrafi uwieść każ-
dą kobietę. W pewnym momencie 
trafia na sprytną inspektor po-
datkową Klarę, która postanawia 
sprawdzić, czy nasz bohater nie 
jest przypadkiem oszustem. 

Filmowe propozycje uzupeł-
nia „Cudowny chłopak” w reży-
serii Stephena Chbosky’ego. To 
opowieść o Auggiem, który od 
urodzenia ma zdeformowaną 
twarz. W nowej szkole chłopiec 
chce udowodnić rówieśnikom, że 

piękno to więcej niż wygląd.
Bilety w cenie: 16 zł – nor-

malny, 13 zł – ulgowy, 11 zł – gru-
powy. Rezerwacji można dokony-
wać pod adresem: rezerwacje@
ferment.com.pl lub telefonicznie: 
797 358 360. Przedsprzedaż: eko-
bilet.pl/kino-ferment. 

(ToB)

HARMONOGRAM 
SEANSÓW

sobota, 10 lutego:
10.00 – Fernando
12.00 – Cudowny chłopak 
14.15 – Pszczółka Maja. 
             Miodowe Igrzyska 
16.00 – Narzeczony na niby 
18.15 – Podatek od miłości
20.30 – Plan B

niedziela, 11 lutego:
09.30 – Pszczółka Maja. 
              Miodowe Igrzyska
11.15 – Fernando 
13.15 – Cudowny chłopak 
15.30 – Narzeczony na niby 
17.45 – Plan B 
19.30 – Podatek od miłości 

Wąbrzeźno

Muzyczne walentynki 
W niedzielę 11 lutego o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury koncert pt. „Miłość 
kroczy po ziemi” zagrają ludowi artyści z Kaniova. 

Publiczność będzie mogła 
usłyszeć m.in. Olenę Smilianską, 
która wykona ukraińskie utwory 
ludowe, a także światowe prze-
boje z repertuaru np. Celine 
Dion, Whitney Houston oraz Bo-
ney M. 

– Artystka jest mistrzynią 

śpiewu wokalne-
go, zwyciężczynią 
wielu konkursów 
i festiwali kra-
jowych i mię-
dzynarodowych. 
W 2001 roku 
ukończyła stu-
dia magisterskie 
sztuki wokalnej 
na Kijowskim 
Uniwer s y tec ie 
Pedagogicznym 
– informuje 
WDK. 

W Wąbrzeź-
nie wystąpi tak-
że Ludmila Sal-
tykowa, dyrektor 
Szkoły Sztuki, na-
uczycielka śpie-
wu i dyscyplin 
wokalno-chóral-
nych. Uczestni-

czy w koncertach i kulturalnych 
wydarzeniach w Kaniowie, na 
Ukrainie oraz zagranicą. 

– Repertuar Ludmily jest 
bardzo różnorodny, są to pio-
senki ludowe w nowoczesnej 
aranżacji, popularne utwory es-
tradowe, jazzowe i klasyczne ro-

manse. W jej twórczym dorobku 
znajdziemy piosenki w języku 
ukraińskim, rosyjskim oraz an-
gielskim – podają organizatorzy. 

Niedzielny koncert uświetni 
występ Zespołu Tańca Ludowego 
„Kanivchanka”. Grupa koncertu-
je na Ukrainie, w Polsce, Esto-
nii, Niemczech, Francji. Artyści 
w swoim repertuarze mają po-
nad 30 kompozycji choreogra-
ficznych z różnych regionów 
Ukrainy, a także świata. „Kani-
vchanka’’ pod kierownictwem 
Alexandry Goridko daje ponad 
100 koncertów rocznie. 

– Tego rodzaju spotkania 
propagują kulturę ukraińską, 
promują wielokulturowość oraz 
są sposobem na miłe spędzenie 
tego wyjątkowego popołudnia. 
Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby poznać talent i artyzm 
artystów krzewiących kulturę 
ukraińską – zachęcają organiza-
torzy. 

Bilety w cenie 10 zł do naby-
cia w kasie WDK, od poniedziałku 
do piątku w godz. 12.00-16.00.

(ToB)
fot. WDK
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20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 60
09:20 Blondynka odc. 72 - serial
10:20 Doktor Quinn odc. 20 s. 3 - serial
11:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 13
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3258 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 25 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 195 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:15 Warto rozmawiać 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Józef Zator-Przytocki pseudonim 
 Czeremosz - dokumentalny 
00:45 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 145 - serial 

06:20 Szpital odc. 249 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 182 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 5 - serial

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

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 524 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 183 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 423 - serial 

14:55 Szpital odc. 250 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 525 - serial 

20:00 Moulin Rouge 

22:35 Z Archiwum X 

 odc. 4 s. 10 - serial

23:40 Szczęśliwe święta 

 - komediodramat 

01:30 Moc magii odc. 38

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 11 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 65
09:00 Esmeralda odc. 135 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 136 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 13 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 347 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 44 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 164
15:00 Detektywi w akcji odc. 45 - serial
16:00 Esmeralda odc. 137 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 1 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 14 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 143 - serial
21:00 Sekcja 8. - sensacyjny 
23:05 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 140 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 38

06:00 To moje życie! 
 odc. 222 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 5 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 22 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list 
 odc. 8 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 86 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 6 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 7 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 8 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
20:00 Mały - komedia 
21:55 Życie - komedia kryminalna 
00:10 Bal maturalny - horror 

08:10 Zakładka odc. 6

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Grający z talerza 

 - obyczajowy 

11:00 Dom odc. 6 - serial

12:50 Dom odc. 7 - serial

14:35 Informacje kulturalne 

14:55 Kolejność uczuć 

 - melodramat 

16:30 Chuligan literacki 

17:05 Kocie ślady - kryminalny 

18:40 Leonard Bernstein 

 - Więcej niż jedno życie 

 - dokumentalny 

19:45 Poza starością - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 29

22:20 Tropicalia - dokumentalny 

23:55 Fotograf - thriller 

02:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 466
06:55 Gdzie rosną poziomki? 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12
08:35 Ukryte skarby odc. 28
09:10 Królowa Bona odc. 3 - serial
10:20 Nowe Ateny odc. 72
11:10 Flesz historii 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 2 - serial
11:45 W mniejszości siła 
12:55 Było, nie minęło -
  kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 76
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 79 - serial
14:55 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6 - dokumentalny 
16:00 Twórcy naszej tradycji 
 odc. 4 - dokumentalny 
16:55 Krótka historia odc. 18
17:05 Taśmy bezpieki 
17:40 Królowa Bona odc. 4 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 36
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 6 - serial
21:30 Miasto z morza odc. 3
22:20 Spór o historię odc. 17
23:00 Koniec świata - dokumentalny 
23:50 Ośmiornica odc. 68 s. 8 - serial
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 12

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Przygody Mobilków  - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 W promieniach miłosierdzia 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Matka Boża z Orłem Białym 
 - Sanktuarium Rokitniańskie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Błogosławiony męczennik 
 - dokumentalny 
14:00 Listy do Eleny - obyczajowy 
15:45 Izba Pamięci 
 Pułkownika Kuklińskiego 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 W góreckim domku ogrodnika 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 24 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 12 - serial
06:35 Włoska kuchnia jak u babci 
 odc. 10 - serial
07:05 M jak miłość odc. 223 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1798 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 536 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 80 - serial
13:45 Na sygnale odc. 137 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 83 s. 7 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 20
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 45 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 19 - serial
19:25 Mini audycja - Koło fortuny 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1798 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
20:40 Wszystkiego zabawnego odc. 2
21:10 The Good Doctor odc. 9 - serial
21:55 Misery - thriller psychologiczny 
23:50 Cała ona - komedia romantyczna 
01:35 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2182

10:55 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

12:00 Szkoła odc. 286 - serial 

13:00 19+ odc. 193 - serial 

13:30 19+ odc. 194 - serial 

14:00 Szpital odc. 430 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 15 s. 8

16:00 Szkoła odc. 287 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 545 - serial 

18:00 Szpital odc. 431 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 87

19:50 Uwaga! odc. 5215

20:10 Doradca smaku odc. 5

20:15 Na Wspólnej odc. 2626 - serial

20:55 Milionerzy odc. 58

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15

22:35 Sztos - sensacyjny 

00:30 Przetrwanie - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 615 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 312 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 313 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 120 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 607 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 228 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 421 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2627 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 667 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3568
16:30 Na ratunek 112 odc. 111 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 99 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2628 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 481 - serial
20:05 Dorwać byłą 
 - komedia romantyczna 
22:40 Łatwa dziewczyna - komedia 
00:40 Wojownik - dramat obyczajowy 

08:15 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:30 Chuligan literacki 13:20 Sensacje XX wieku

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

Bohaterka jest odważna i niezależna do tego stopnia, 
że dla dobra dziennikarskiego śledztwa rezygnuje 
z pojawienia się w sądzie, gdzie czeka ją proces 
za napaść na policjanta. Wymiar sprawiedliwościi 
wydaje więc nakaz aresztowania, a w pogoń za 
bohaterką rusza jej były mąż. 

Olive jest nieśmiałą uczennicą liceum. Pewnego 
dnia w konsekwencji jej niewinnego kłamstwa, 
ktoś zaczyna rozpowiadać plotkę o jej rzekomej 
rozwiązłości. Olive postanawia obrócić ją w atut 
i tym samym poprawić pozycję w szkole. Niestety, 
sprawa wymyka się spod kontroli.

„Łatwa dziewczyna”
(2010r.) Polsat 22:40

„Dorwać byłą”
(2010r.) Polsat 20:05



Piątek, 9 lutego 2018

17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 21
09:20 Ojciec Mateusz odc. 195 - serial
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 21 s. 3 - serial
11:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Halo, tu Pjongczang odc. 14
16:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3259 - telenowela
18:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 20
21:35 Człowiek w żelaznej masce 
 - historyczny 
23:55 Gintrowski - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 146 - serial 

06:20 Szpital odc. 250 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 183 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 5 - serial

09:10 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 525 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 184 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 424 - serial 

14:55 Szpital odc. 251 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial 

20:00 Czarna owca - komedia 

21:45 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western 

23:55 Zabójcza broń odc. 17 - serial

00:55 Nie z tego świata 

 odc. 20 s. 5 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 66
09:00 Esmeralda odc. 137 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 1 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 14 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
13:00 Galileo odc. 642
14:00 Galileo odc. 643
15:00 Detektywi w akcji odc. 46 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 2 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 3 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 15 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 6 - serial
21:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 140 - serial
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny
 odc. 141 - serial
23:20 Halo 4: Naprzód do świtu 
 - fi lm SF 
01:00 Rude Tube 

06:00 To moje życie! 
 odc. 223 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw o
 dc. 28 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator odc. 6 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 16 - serial
10:00 Magnum odc. 1 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 9 - serial
14:45 Królowa serc odc. 87 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 7 - serial
16:45 13. posterunek odc. 8 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 28 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
20:00 Hellboy: Złota armia 
 - fantastyczny 
22:25 13. dzielnica - ultimatum 
 - sensacyjny 
00:25 Życie - komedia kryminalna 

08:10 Kronos odc. 1, 

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Kocie ślady - kryminalny 

11:00 Dom odc. 8 - serial

12:40 Dom odc. 9 - serial

14:30 Jak zdobyć pieniądze, 

 kobietę i sławę - komedia 

15:30 Muzyka w Opactwie 

16:15 Nienasyceni odc. 5

16:45 Ferdydurke - psychologiczny 

18:30 Rujnowanie pamięci 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 92 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Polowanie - dramat obyczajowy 

22:20 Tygodnik kulturalny 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 30

23:25 Earth, Wind & Fire Experience 

 feat. Al McKay play Avo Session 

00:55 Mareczku, podaj mi pióro 

 - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 467
07:00 Twórcy naszej tradycji 
 odc. 4 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 13
08:35 Ukryte skarby odc. 29
09:10 Królowa Bona odc. 4 - serial
10:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5 - serial
10:40 Podróże z historią odc. 26
11:15 Taśmy bezpieki 
11:45 Sport w TVP - obrazki 
 z wystawy - dokumentalny 
12:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:25 Sensacje XX wieku odc. 36
14:20 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 40 - serial
14:45 Gawędy historyczne odc. 16
15:20 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 - serial
16:25 Urodziłam się 
 pierwszego września 
 - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 12
17:40 Królowa Bona odc. 5 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 34
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 24
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 3 - serial
21:35 Miasto z morza odc. 4
22:30 Szerokie tory odc. 77
23:10 Wieluń. 13 cegieł - dokumentalny 
00:20 Ośmiornica odc. 69 s. 8 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 24 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski  
11:35 Aktywna zima odc. 1
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
 Historia księdza biskupa 
 Czesława Kaczmarka 
 - dokumentalny 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Matka Boża z Orłem 
 Białym Centrum duchowości 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom  - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 38 - serial

05:50 Rodzinka.pl odc. 13 - serial
06:25 Podróże z historią odc. 52
07:00 M jak miłość odc. 224 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Program rozrywkowy 
 - mini audycja
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 537 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 81 - serial
13:45 Na sygnale odc. 138 - serial
14:15 Anna Dymna - spotkajmy się 
14:50 Rodzinka.pl 
 odc. 216 s. 11 - serial
15:30 Tygrysy Europy odc. 13 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 46 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 20 - serial
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1799 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1800 - serial
20:45 Cała ona - komedia romantyczna 
22:30 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna 
00:50 The Good Doctor odc. 9 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 5

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2183

10:55 Ukryta prawda 

 odc. 545 - serial 

12:00 Szkoła odc. 287 - serial 

13:00 19+ odc. 195 - serial 

13:30 19+ odc. 196 - serial 

14:00 Szpital odc. 431 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 9

16:00 Szkoła odc. 288 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

18:00 Szpital odc. 432 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 88

19:50 Uwaga! odc. 5216

20:00 Harry Potter i Książę Półkrwi 

 - przygodowy 

23:25 Aeon Flux - fi lm SF 

01:10 Życie bez wstydu odc. 8 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 616 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 314 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 316 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 121 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 608 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 229 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 422 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2628 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 668 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3569
16:30 Na ratunek 112 odc. 112 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 100 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2629 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 482 - serial
20:10 Kochaj albo rzuć - komedia 
22:45 xXx II: Następny poziom 
 - sensacyjny 
00:55 Replikant - sensacyjny 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Harry Potter rozpoczyna kolejny rok nauki 
w Hogwarcie. Szkoła przestaje być bezpiecznym 
miejscem. Śmierciożercy rosną w siłę. Profesor 
Dumbledore pomaga Harry’emu poznać przeszłość 
Voldemorta, wierząc, że tylko w ten sposób młody 
czarodziej przygotuje się do walki ze złem.

Trzecia część komediowej opowieści o rodzinach 
Pawlaków i Kargulów. Seniorowie obu rodów oraz 
ich wnuczka, Ania, otrzymują od Johna Pawlaka 
zaproszenie do Chicago. Kiedy przyjeżdżają na 
miejsce, okazuje się, że John zmarł. 

„Kochaj albo rzuć”
(1977r.) Polsat 20:10

„Harry Potter i Książę Półkrwi”
(2009r.) TVN 20:00



Sobota, 10 lutego 2018

09:45 Korona królów

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:45 Korona królów odc. 22 - serial
10:15 Korona królów odc. 23 - serial
10:50 Korona królów odc. 24 - serial
11:20 Korona królów odc. 25 - serial
11:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
15:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 15
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Do utraty sił - dramat obyczajowy 
22:25 Stażyści - komedia 
00:35 Dlaczego porwałam 
 swojego szefa - komedia 

05:25 Ukryta prawda odc. 147 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Dwóch i pół odc. 7 s. 11 - serial

09:05 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 3 - serial

10:00 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 3 - serial

10:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 3 - serial

11:55 Kryminalni odc. 13 - serial

12:55 Kryminalni odc. 1 s. 2 - serial

14:05 Kryminalni odc. 2 s. 2 - serial

15:10 Powrót do Streetsville 

 - dramat obyczajowy 

16:55 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

19:00 Nie cierpię walentynek 

 - komedia romantyczna 

20:55 Love, Rosie 

 - komedia romantyczna 

23:10 Źródło nadziei - dramat wojenny 

01:35 Moc magii odc. 40 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial
08:30 Tom i Jerry Show odc. 11 - serial
08:55 Garfi eld Show - serial
09:20 Tom i Jerry: Magiczna fasola 
 - animowany 
10:20 Jaś Fasola odc. 4 s. 1 - serial
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 345 - serial
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 346 - serial
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 347 - serial
13:55 STOP Drogówka odc. 165
14:55 A Date with Miss Fortune 
 - komedia romantyczna 
17:00 Ostateczny egzamin 
 - dramat kryminalny 
19:00 Galileo odc. 644
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 348 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 142 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 143 - serial
00:00 Kruk IV - horror 

06:00 Skorpion odc. 11 s. 2 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 45 s. 3

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 7 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 8 - serial 

09:35 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial

10:30 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial

11:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial

12:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 18 - serial

13:25 Przygody Hucka Finna 

 - przygodowy 

15:35 Fanfan Tulipan - przygodowy 

17:35 Powrót do przyszłości - fi lm SF 

20:00 Żądza śmierci - sensacyjny 

21:55 Inferno: Piekielna walka 

 - sensacyjny 

23:55 Mały - komedia 

02:00 Zobacz to! 

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 8 - serial

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Docent H. - obyczajowy 

09:50 Piosenki Warsa w Piwnicy 

 pod Baranami 

11:00 Białoruski klimat odc. 5

11:35 Gwiezdny pył - obyczajowy 

12:50 Kazimierz Mikulski 

 - na granicy snu i groteski 

 - dokumentalny 

13:55 Zakochani w Rzymie 

 - komedia romantyczna 

16:00 Wydarzenie aktualne 

16:40 Życie rodzinne 

 - dramat obyczajowy 

18:25 Tygodnik kulturalny  

19:15 Legendy rocka odc. 42 - serial

19:40 Legendy rocka odc. 43 - serial

20:20 Sekrety i kłamstwa 

 - psychologiczny 

22:50 The Cure: Trilogy - Live in Berlin 

00:05 Salvo. Ocalony - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 468
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 6 - serial
07:55 Działo się w Krakowie  
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 6
08:25 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 7 - serial
09:05 Siedem życzeń odc. 5 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 124
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 16 - serial
11:35 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
12:35 Amerykańska broń 
 odc. 6 - dokumentalny 
13:35 Szerokie tory odc. 81
14:15 Wielka gra odc. 57
15:05 Spór o historię 
15:45 Był taki ktoś - dokumentalny 
16:55 Różowy balonik 
17:30 Solny skarb UNESCO odc. 6
17:45 Sprawiedliwi odc. 6 - serial
18:30 W poszukiwaniu raju odc. 1
18:55 Generałowie Hitlera 
 odc. 6 - serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 6 s. 1 - serial
21:35 Dziecko jego życia 
 - dokumentalny 
22:20 Starożytni Rzymianie 
 odc. 2 - serial
23:35 Legenda Wieży Eiffl a 
 - dokumentalny 
01:20 Znachor - dramat obyczajowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet 
 Biblijny odc. 12 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 38 - serial
14:40 Edward Stachura z tego świata 
 - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga 
15:45 Spotkania z ekologią odc. 6 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Msza Święta w intencji 
 Ofi ar katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej 
 pw. Męczeństwa św. Jana 
 Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 

06:10 Kotiki nowozelandzkie. 
 Walka o przetrwanie 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1348 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
11:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
14:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
16:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Program rozrywkowy 
 - mini audycja 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 12 
22:10 Sztuka zbrodni odc. 5 - serial
23:20 Pamięć absolutna - fi lm SF 
01:10 Rodzinka.pl 
 odc. 222 s. 11 - serial

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1049

11:00 Na Wspólnej odc. 2624 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2625 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2626 - serial

12:20 Domowe rewolucje odc. 5 s. 2

13:25 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

13:50 Azja Express odc. 12 s. 2

15:20 Happy Feet: Tupot 

 małych stóp II - animowany 

17:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 8 s. 9

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 89

19:45 Uwaga! odc. 5217

20:00 Jak ukraść księżyc - animowany 

22:00 Czego pragną kobiety - komedia 

00:45 Mucha - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News

07:35 My3 odc. 3

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 5 - srial

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial

09:05 Pada Shrek - animowany 

09:40 Ewa gotuje odc. 290

10:00 Makaronowy zawrót głowy odc. 1

10:20 Klik: i robisz, co chcesz 

 - komedia 

12:45 Kochaj albo rzuć - komedia 

15:20 Kabaretowa noc pod gwiazdami 

 - Lidzbark Warmiński 2016 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 137 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 483 - serial

20:10 Sezon na misia - animowany 

22:00 Bad Boys - komedia sensacyjna 

00:40 Życzenie śmierci 4: 

 Pojedynek - sensacyjny 

09:05 Gotowe na wszystko 13:55 STOP Drogówka 09:35 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 09:40 Ewa gotuje

Taneczna pasja Mambo zostaje zaakceptowana 
przez rozśpiewane stado. Teraz chciałby zarazić nią 
swego syna Erica, który nie okazuje w tej kwestii 
entuzjazmu, gdyż marzy o lataniu.

Billy Hope ciężką pracą osiągnął wszystko, czego 
można oczekiwać od życia. Ma kochającą rodzinę 
i wielkie osiągnięcia na ringu. W ciągu jednego dnia 
mężczyzna traci to, co dla niego najważniejsze – 
żona ginie od przypadkowego strzału, córka trafi a 
do rodziny zastępczej.

„Do utraty sił”
(2015r.) TVP 1 20:15

„Happy Feet: Tupot małych stóp II”
(2011r.) TVN 15:20



Niedziela, 11 lutego 2018

17:30 Jaka to melodia?

06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 648
09:15 Jak to działa? odc. 146
09:45 Sonda II odc. 73
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 58
10:45 Na imię miał Franciszek odc. 4
11:40 Sekrety mnichów odc. 18 
11:55 Między ziemią a niebem  
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:20 Poldark: Wichry losu 
 odc. 7 s. 2 - serial
16:25 Halo, tu Pjongczang odc. 16
16:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? 
18:25 Olimpijski dzień 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:05 Sport 
20:15 Blondynka odc. 73 - serial
21:10 Dlaczego porwałam swojego 
 szefa - komedia 
22:50 Droga do zapomnienia 
 - biografi czny 
00:55 Na imię miał Franciszek odc. 4

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 13 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 16 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 11 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 12 - serial

08:40 Co tygryski lubią najbardziej 

 - obyczajowy 

10:20 Galileo odc. 644

11:30 Bitwa o Ziemię - fi lm SF 

13:50 Stalingrad - dramat wojenny 

16:45 Ona to on - komedia 

19:00 Galileo odc. 645

20:00 Kochanie, poznaj moich kumpli 

 - komedia 

22:00 W ciszy - thriller 

00:00 STOP Drogówka odc. 165 

06:00 Skorpion odc. 12 s. 2 - serial

06:55 Allo, Allo odc. 12 s. 5 - serial

07:25 Allo, Allo odc. 13 s. 5 - serial

08:00 Allo, Allo odc. 14 s. 5 - serial

08:35 Przygody Merlina 

 odc. 11 - serial

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 12 - serial

10:40 Powrót do przyszłości - fi lm SF 

13:00 Najpiękniejsze baśnie 

 odc. 29 s. 6 - fantastyczny 

14:25 Najpiękniejsze baśnie 

 - fantastyczny 

15:40 Milioner w spodenkach 

 - komedia 

17:30 Hellboy: Złota armia 

 - fantastyczny 

20:00 Django - western 

23:20 Maczeta - sensacyjny 

01:25 Wikingowie odc. 6 s. 2 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 9 - serial

09:00 Scena klasyczna odc. 6

09:50 Trzeci punkt widzenia odc. 223

10:30 Wyspa - krótkometrażowy 

11:15 Sobie król - obyczajowy 

12:10 Sekrety i kłamstwa 

 - psychologiczny 

14:40 Fidelio  

17:05 Pomniki historii odc. 71 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Mąż, żona, dziewczyna i złodziej, 

 czyli sceny miłosne 

 z Shakespeare’a 

19:25 Gwiazdka w Złotopolicach 

20:40 Yesterday - dramat obyczajowy 

22:20 Scena klasyczna odc. 12

23:10 Trzeci punkt widzenia odc. 223

23:40 Yes Meni idą na rewolucję 

 - dokumentalny 

01:25 Earth, Wind & Fire 

 Experience feat. Al McKay 

 play Avo Session 

06:50 Był taki dzień odc. 469 
06:55 Pod skrzydłami motyla... 
 w Pienińskim Parku Narodowym 
 - dokumentalny 
08:00 Imię moje Kinga 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 7 - serial
09:40 Skarb sekretarza odc. 1 - serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 51
10:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 29 - serial
11:10 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 17 - serial
12:05 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 - serial
13:10 Egipt odc. 3 - serial
14:05 Szerokie tory odc. 90
14:40 Skłamałam - melodramat 
16:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 42 - serial
16:25 Wielka gra odc. 60
17:20 Ex libris  
17:50 Sprawiedliwi odc. 7 - serial
18:50 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 3 - serial
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Znachor - dramat obyczajowy 
22:50 Wcielenia zła odc. 3 - serial
23:50 Fachowiec - dramat obyczajowy 
01:50 Starożytni Rzymianie 
 odc. 2 - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
11:40 Aktywna zima odc. 6
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Wizyta apostolska Jana Pawła II 
 w Grocie Massabielskiej
14:45 Przypowieści Jezusa - serial
14:55 Święty na każdy dzień 
15:00 Bernadetta Księżniczka 
 z Lourdes - animowany 
15:30 Wywiad z prezesem Polskiej 
 Grupy Zbrojeniowej S.A. 
15:40 Gospodarcze fi lary 
 niepodległości odc. 1 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 23 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 13 - serial
22:20 Procesja dziejów
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej 

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
06:35 Zimowe igrzyska olimpijskie
 w Pjongczangu 
08:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
10:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 15
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 694 - serial
16:25 The Voice Kids odc. 12
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 175 - serial
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 223 s. 11 - serial
20:05 Pamięć absolutna - fi lm SF 
22:15 Sierpień w hrabstwie Osage 
 - komediodramat 
01:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 15

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1050

11:00 Domowe rewolucje odc. 6 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 837

12:30 Drzewo marzeń odc. 8

13:35 Hobbit: niezwykła podróż 

 - fantastyczny 

17:00 Jak ukraść księżyc 

 - animowany 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 90

19:45 Uwaga! odc. 5218

20:00 Hobbit: Pustkowie Smauga 

 - fantastyczny 

23:20 Harry Potter i Książę Półkrwi 

 - przygodowy 

02:30 MasterChef odc. 13 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 4

08:05 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 6 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 48 - serial

09:05 Zakochany Madagaskar 

 - animowany 

09:35 101 dalmatyńczyków 

 - animowany 

11:25 Karate Kid II -sensacyjny 

13:45 Sezon na misia - animowany 

15:40 Duże dzieci - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 92

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 259

20:00 XXII Rybnicka Jesień 

 Kabaretowa - Ryjek 2017 

23:00 Ścigana - sensacyjny 

01:00 Skarb narodów: Księga 

 tajemnic - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda odc. 148 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 8 s. 11 - serial

09:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 3 - serial

10:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 3 - serial

11:25 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

12:30 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

13:30 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - serial

14:30 Rango - animowany 

16:45 Piękna i Borys Bestia - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 17 - serial

20:00 Torque. Jazda na krawędzi 

 - sensacyjny 

21:45 Zabójcza broń odc. 18 - serial

22:50 Ucieczka z Nowego Jorku - fi lm SF 

00:55 Moc magii odc. 41

11:25 Kryminalni 10:20 Galileo

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

09:05 Rodzina 
Leśniewskich

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

Anna Thonissen samotnie wychowuje dwuletnie 
bliźniaki. Przez incydent z klientem traci pracę kelnerki. 
Zostaje asystentką Maxa Lehmanna – aroganckiego 
mężczyzny, który uchodzi za tyrana i nie znosi 
dzieci. Anna z pokorą znosi jego nieuprzejme uwagi. 
Pewnego dnia odwozi szefa na lotnisko.

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

„Hobbit: Pustkowie Smauga”
(2013r.) TVN 20:00

„Dlaczego porwałam swojego szefa”
(2014r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 12 lutego 2018

10:15 Doktor Quinn

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
07:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 117
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 22 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 37 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:20 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
15:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 17
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3260 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 26 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 Rio - spektakl teatralny 
21:55 Fotograf - thriller 
23:55 Kocham cię jak Irlandię 
 - dokumentalny 
00:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 

05:20 Ukryta prawda odc. 149 - serial 

06:20 Szpital odc. 251 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 184 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 5 - serial

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 526 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 185 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 425 - serial 

14:55 Szpital odc. 252 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 527 - serial 

20:00 Czysta gra - sensacyjny 

22:00 Nie z tego świata 

 odc. 21 s. 5 - serial

23:05 Paranormal Activity II - horror 

00:55 Moc magii odc. 42

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 1 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 67
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 2 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 3 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 15 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 349 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 47 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 68
15:00 Detektywi w akcji odc. 48 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 4 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 5 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 16 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 144 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
22:00 Galileo odc. 644
23:00 Galileo odc. 645
00:00 STOP Drogówka odc. 165 

06:00 To moje życie! 
 odc. 224 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 7 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 2 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 2 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 10 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 88 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 - serial
16:45 13. posterunek odc. 9 s. 2 - serial
17:20 13. posterunek 
 odc. 10 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
20:00 Więzienie w ogniu - sensacyjny 
21:50 Żądza śmierci - sensacyjny 
23:50 Gabriel - horror 
02:05 Zobacz to! 

08:00 Teledyski

08:10 Scena klasyczna odc. 6

09:00 Ferdydurke - psychologiczny 

11:00 Dom odc. 10 - serial

12:30 Dom odc. 11 - serial

14:20 Dziewczyny do wzięcia 

 - komedia 

15:15 Studio Kultura - niedziela z... 

16:05 Gorzki ryż 

 - dramat obyczajowy 

18:05 Kraftwerk - Pop Art 

 - dokumentalny 

19:10 Bajkonurrr, czyli w świecie 

 książek dla dzieci odc. 75

19:25 Wilkoń 88 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Thank You for Playing 

 - dokumentalny 

21:55 Antyfonie odc. 4, 

22:25 Którędy po sztukę odc. 72

22:30 Videofan odc. 93 

22:55 Dziennik fi lozofa odc. 31

23:15 Sąsiady - obyczajowy 

01:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 470 
07:00 Urodziłam się pierwszego 
 września - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 14
08:30 Ukryte skarby odc. 30
09:05 Królowa Bona odc. 5 - serial
10:15 Amerykańska broń 
 odc. 6 - dokumentalny 
11:10 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 24
11:40 Mała Moskwa - melodramat 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 34 
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 88 - serial
15:20 Spór o historię odc. 135 
16:00 Egipt odc. 3 - serial
17:00 Ex libris Magazyn 
17:25 Flesz historii 
17:45 Królowa Bona odc. 6 - serial
19:00 Sensacje XX wieku odc. 33
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 6 - serial
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 1 - serial
22:40 Jak nie wiadomo o co chodzi 
23:35 Lady Liberty. Narodziny 
 symbolu - dokumentalny 
01:15 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 14

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Albert Schweitzer - powołanie 
 do Afryki - dokumentalny 
15:05 Ja głuchy 
15:30 Aktywna zima odc. 6
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Zew natury 
16:55 Świadkowie - serial
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
 z okazji Światowego Dnia 
 Chorego w Sanktuarium MB 
 Zwycięskiej w Brdowie 
19:45 Jay Jay Odrzutowiec  - 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 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 

05:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu odc. 115
07:25 Rodzinka.pl odc. 14 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
15:30 Tygrysy Europy odc. 14 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 47 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 21 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1800 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1801 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 24
20:50 M jak miłość odc. 1350 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Człowiek Wolności 
 2017 tygodnika wSieci odc. 3
23:00 Midnight Sun odc. 5 - serial
00:05 Skrajna prawica: neonaziści 
 w Niemczech - dokumentalny 

05:40 Uwaga! odc. 5218

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 17 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2184

10:55 Ukryta prawda odc. 546 - serial 

12:00 Szkoła odc. 288 - serial 

13:00 19+ odc. 197 - serial 

13:30 Szpital odc. 432 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 9

15:30 Szkoła odc. 503 - serial 

16:30 19+ odc. 204 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 851 - serial 

18:00 Szpital odc. 740 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 91

19:50 Uwaga! odc. 5219 

20:10 Doradca smaku odc. 21

20:15 Na Wspólnej odc. 2627 - serial

20:55 Milionerzy odc. 59

21:30 Życie bez wstydu odc. 9 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 10 s. 2

23:30 Déjà vu - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 617 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 317 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 318 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 122 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 609 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 230 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 423 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2629 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 669 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3570
16:30 Na ratunek 112 odc. 113 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 101 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2630 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 484 - serial
20:10 Skarb narodów: Księga tajemnic 
 - przygodowy 
22:50 Arbitraż - thriller 
01:20 Anioły i demony - thriller 

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 13:45 Sensacje XX wieku

07:25 Rodzinka.pl 15:30 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Rosyjski gangster Rusłan Draczew rezygnuje 
z dotychczasowego trybu życia. Oddaje się 
pisarstwu, a pierwszą powieść poświęca światu 
przestępczemu, który dobrze zna. Wkrótce do 
Draczewa dociera wiadomość o ślubie córki 
z synem dawnego rywala.

Odkrywszy wielką tajemnicę templariuszy, 
Benjamin Gates stał się jednym z najbardziej 
znanych poszukiwaczy skarbów. Tym razem dzięki 
pomocy ojca odnajduje kilkanaście zaginionych 
kart z dziennika Johna Bootha, zabójcy prezydenta 
Abrahama Lincolna.

„Skarb narodów: Księga tajemnic”
(2007r.) Polsat 20:10

„Żądza śmierci”
(2009r.) TV Puls 21:50



Wtorek, 13 lutego 2018

18:30 Korona królów

05:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu   
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
08:30 Wiadomości 
08:40 Pogoda poranna 
08:45 Kwadrans polityczny 
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 20
10:05 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
12:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
13:50 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:35 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 18
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3261 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 27 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 12 - serial
21:35 Magazyn śledczy Anity 
 Gargas odc. 61
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 6 - serial
22:35 Uwięzione odc. 7 - serial
23:40 Gwardia odc. 2 - serial
00:35 Miłość w przejściu podziemnym 
 - obyczajowy 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1112 - serial 

06:20 Szpital odc. 252 - serial 

07:15 Sąd rodzinny 

 odc. 185 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 5 - serial

09:10 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 186 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 426 - serial 

14:55 Szpital odc. 253 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial 

20:00 Ucieczka z Los Angeles - fi lm SF 

22:10 Wystrzałowe dziewczyny 

 - western 

00:15 Z Archiwum X 

 odc. 4 s. 10 - 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. 13 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 2 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 68
09:00 Nie igraj z aniołem
  odc. 4 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 5 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 16 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 350 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 49 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 69
15:00 Detektywi w akcji odc. 50 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 6 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem
  odc. 7 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 17 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 145 - serial
21:05 Ziemska apokalipsa - fi lm SF 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 141 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 39
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 1 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 225 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 8 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 3 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 3 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 11 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 89 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 10 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 11 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
20:00 We krwi - sensacyjny 
22:10 Regulamin zabijania 
 - dramat kryminalny 
00:45 Bal maturalny - horror 

08:00 Teledyski 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Gorzki ryż - dramat obyczajowy 

11:00 Dom odc. 12 - serial

12:55 Dom odc. 13 - serial

14:25 Wystrzał - psychologiczny 

15:55 Tygodnik kulturalny 

16:50 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat obyczajowy 

18:45 Przyjaciele na 33 obroty

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Prześwit 

21:45 Seks, kłamstwa i kasety wideo 

 - obyczajowy 

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 32 

23:40 Performance odc. 99 

00:15 Niebiańskie żony Łąkowych 

Maryjczyków - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 471
07:00 Testament Żurowskiego 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 15
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 1 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 6 - serial
10:25 Dzikie Chiny odc. 6 - serial
11:25 Goniec historyczny IPN odc. 12
11:40 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 17
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 16 - serial
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 33
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 89 - serial
15:10 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 6 - serial
16:00 Solny skarb UNESCO odc. 4
16:20 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 92
17:40 Królowa Bona odc. 7 - serial
18:55 Sensacje XX wieku odc. 160
19:55 Nowe Ateny odc. 73
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:25 Wojenna narzeczona 
 odc. 2 - serial
22:35 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji - dokumentalny 
23:40 Pomiędzy wilki - obyczajowy 
01:20 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 15

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Zew natury 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
13:50 Chingola - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 60 - serial
14:50 Filmowe życiorysy 
15:30 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Nuty nadziei - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
23:40 Dinozaury z Krasiejowa 
 - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 15 - serial
06:40 Szlakiem białostockich Luteran 
07:05 M jak miłość odc. 225 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:10 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:25 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
13:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:55 Taka to robota, czyli kabaretowy 
 przegląd zawodów odc. 1
15:30 M jak miłość 
 odc. 1350 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 48 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 22 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1801 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 21
20:50 M jak miłość odc. 1351 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Jak znaleźć miłość w Internecie 
 - dokumentalny 
00:05 Midnight Sun odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 21

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2185

10:55 Ukryta prawda odc. 851 - serial 

12:00 Szkoła odc. 503 - serial 

13:00 19+ odc. 204 - serial 

13:30 Szpital odc. 740 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 9

15:30 Szkoła odc. 504 - serial 

16:30 19+ odc. 205 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 852 - serial 

18:00 Szpital odc. 741 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 92

19:50 Uwaga! odc. 5220

20:10 Doradca smaku odc. 18

20:15 Na Wspólnej odc. 2628 - serial

20:55 Milionerzy odc. 114

21:55 Przetrwanie - sensacyjny 

00:20 Superwizjer odc. 1118

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 618 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 319 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 320 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 123 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 610 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 231 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 424 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2630 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 670 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3571
16:30 Na ratunek 112 odc. 114 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 102 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2631 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 23 - serial
20:05 Anioły i demony - thriller 
23:00 W stronę słońca - thriller 
01:10 Tata kontra tata - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:45 13. posterunek 15:55 Tygodnik kulturalny 10:25 Dzikie Chiny

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

Profesor Robert Langdon musi zidentyfi kować 
zagadkowy wzór wypalony na ciele zamordowanego 
w szwajcarskim laboratorium fi zyka. Sprawcą okazuje 
się bractwo Iluminatów – potężna organizacja od 
wieków walcząca z Kościołem katolickim, która za 
wszelką cenę chce zniszczyć Watykan. 

Rok 1968, dżungla w Wietnamie. Podporucznik Terry 
Childers ratuje od śmierci towarzysza broni, Hayesa 
Hodgesa. Po latach, gdy Hodges przechodzi na 
emeryturę, Childers wciąż jest na służbie. Zostaje 
wysłany do Jemenu, by ewakuować ambasadora 
z atakowanej przez protestujących cywilów.

„Regulamin zabijania”
(2000r.) TV Puls 22:10

„Anioły i demony”
(2009r.) Polsat 20:05



Środa, 14 lutego 2018

17:55 Klan

05:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
06:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 147
09:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
09:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu  
10:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
11:45 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:40 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
16:15 Halo, tu Pjongczang odc. 19
16:30 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3262 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 28 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Pogoda 
20:10 Olimpijski dzień 
20:30 Paris Saint-Germain 
 - Real Madryt 
20:40 Paris Saint-Germain 
 - Real Madryt 
23:00 Liga Mistrzów UEFA 
00:10 Tajemnice dopingu. Czerwona 
 kartka dla Rosji - dokumentalny 

05:25 Ukryta prawda odc. 150 - serial 

06:25 Szpital odc. 253 - serial 

07:20 Sąd rodzinny odc. 186 - serial 

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 5 - serial

09:15 Kryminalni odc. 6 s. 2 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 528 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 187 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 427 - serial 

14:55 Szpital odc. 254 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 5 - serial

17:55 Kryminalni odc. 7 s. 2 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial 

20:00 Wielki Gatsby 

 - dramat obyczajowy 

22:55 Magazyn UEFA 

 Champions League odc. 1

00:00 Wieża z kości słoniowej 

 - dokumentalny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 19 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 14 - serial
07:35 Scooby Doo, gdzie jesteś?! 
 odc. 3 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 69
09:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 6 - telenowela
10:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 7 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 17 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 351 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 51 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 70
15:00 Detektywi w akcji odc. 52 - serial
16:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 8 - telenowela
17:00 Nie igraj z aniołem 
 odc. 9 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 18 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 352 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 146 - serial
21:05 Straszny fi lm V - komedia 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 142 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 40
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 43 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 226 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 9 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 19 - serial
10:00 Magnum odc. 4 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 19 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 4 s. 3 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 12 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 90 - telenowela
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 - serial
16:45 13. posterunek 
 odc. 11 s. 2 - serial
17:25 13. posterunek 
 odc. 12 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial
20:00 Piąta fala - fi lm SF 
22:15 Push - fi lm SF 
00:25 Zoo odc. 4 - serial

08:00 Teledyski 

08:10 Białoruski klimat odc. 5

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Pamiętnik znaleziony w garbie 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Dom odc. 14 - serial

12:40 Dom odc. 15 - serial

14:15 Hi way - komedia 

15:55 Dzień listopadowy 

 - dramat obyczajowy 

16:45 Dezerterzy odc. 45

17:20 Prowokator - sensacyjny 

19:05 Oskar Kolberg - życie i pasja 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 44

20:25 Synekdocha Nowy Jork 

 - komediodramat 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 33

22:50 Jedna scena odc. 54

23:10 Dwa księżyce - obyczajowy 

01:30 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 472
07:00 Dziewczyna z klepsydry 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16
08:35 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 2 - serial
09:15 Królowa Bona odc. 7 - serial
10:30 Jak nie wiadomo o co chodzi 
11:25 Spór o historię odc. 106
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 17 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 160
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 90 - serial
14:55 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
 w sercu Rosji -dokumentalny 
15:55 Krótka historia odc. 40
16:10 Łupaszko - dokumentalny 
17:05 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 8 - serial
17:40 Królowa Bona odc. 8 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 75
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Dzieje archeologii według 
 Richarda Milesa odc. 1 - serial
21:35 Wojenna narzeczona 
 odc. 3 - serial
22:40 Nieznana Białoruś 
 odc. 109 - dokumentalny 
23:50 Kochankowie roku tygrysa 
 - melodramat 
01:50 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 16

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Opowieść wiecznie żywa  - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 41 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart 
 - dramat obyczajowy 
13:50 Przypowieści Jezusa - serial
14:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 
15:40 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Liturgia Środy Popielcowej 
 z Watykanu 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 40 dni z Duchem Świętym 
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 
22:00 Próba wiary - serial
22:50 Koncert pasyjny: „Krzyżu święty 
 nade wszystko” w wykonaniu 
 Orkiestry Victoria 

05:55 Rodzinka.pl odc. 16 - serial
06:30 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 226 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
11:55 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
12:00 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
14:15 Zimowe igrzyska olimpijskie 
 w Pjongczangu 
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 24
15:30 M jak miłość odc. 1351 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 49 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 23 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1802 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1803 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 695 - serial
21:45 Na sygnale odc. 178 - serial
22:25 Igraszki losu 
 - komedia romantyczna 
00:05 Fuks - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 18

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2186

10:55 Ukryta prawda odc. 852 - serial 

12:00 Szkoła odc. 504 - serial 

13:00 19+ odc. 205 - serial 

13:30 Szpital odc. 741 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 9

15:30 Szkoła odc. 505 - serial 

16:30 19+ odc. 206 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 853 - serial 

18:00 Szpital odc. 742 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 93

19:50 Uwaga! odc. 5221

20:10 Doradca smaku odc. 33

20:15 Na Wspólnej odc. 2629 - serial

20:55 Milionerzy odc. 115

21:55 Zakochani 

 - komedia romantyczna 

00:10 Walentynki - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 619 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 321 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 322 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 124 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 611 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 232 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 425 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2631 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 671 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3572
16:30 Na ratunek 112 odc. 115 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 103 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2632 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 486 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 490 - serial
20:40 Tata kontra tata - komedia 
22:45 Faceci w czerni II - fi lm SF 
00:40 Kochankowie z Księżyca 
 - komedia 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Dom 13:30 Sensacje XX wieku

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

Świat przyszłości. Obcy chcą zniszczyć Ziemię. 
Najpierw odłączyli ludziom prąd, a następnie zesłali 
na nich szereg kataklizmów i plag. Po czwartej 
fali ataku na Ziemi pozostała zaledwie garstka 
niedobitków. Kosmici przewyższają Ziemian pod 
każdym względem.

Spokojny Brad zawsze marzył, żeby się ustatkować 
i być ojcem. Pewnego dnia jego życzenie się spełnia. 
Mężczyzna zostaje ojczymem dwójki uroczych dzieci, 
które jego ukochana ma z poprzedniego związku. 
Wszystko idzie nieźle do czasu, kiedy ich prawdziwy 
ojciec postanawia odwiedzić pociechy.

„Tata kontra tata”
(2015r.) Polsat 20:40

„Piąta fala”
(2016r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kotlety jajeczne z kaszą jaglaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
50 g kaszy jaglanej
1 szklanka mleka
6 jajek
sól i pieprz
1 łyżka bułki tartej
1 łyżka posiekanego koperku
1/2 łyżki posiekanego szczypiorku
bułka tarta do obtoczenia
masło klarowane do smażenia

Sposób wykonania:
Kaszę jaglaną przelej wrzątkiem. Odcedź, wlej mleko, przy-

kryj pokrywką i zagotuj. Gotuj pod przykryciem bez otwierania 
rondla przez 15 minut. 5 jajek ugotuj na twardo, jedno zostaw 
surowe. 

Kaszę i ugotowane jajka włóż do dużej miski, dokładnie roz-
gnieć widelcem. Dodaj surowe jajko, sól (ok. 1/2 łyżeczki), pieprz, 
1 łyżkę bułki tartej, koperek, szczypiorek. Dokładnie wymieszaj 
i uformuj 5 kotletów. Obtocz je w bułce tartej. Rozgrzej min. 
1/2 cm warstwę masła klarowanego. Gdy będzie gorące, włóż 
kotleciki, zmniejsz ogień do umiarkowanego i smaż powoli ru-
mieniąc przez ok. 3 minuty z każdej strony, następnie dosmaż 
jeszcze po około 1 minucie z dwóch stron.

Smacznego! Sandra Dembska
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Porozumienie szansą dla regionu
WYWIAD  O tym, czym jest Porozumienie i dlaczego powstało. O tym, że wcale nie jest partią dla 
„spadochroniarzy”, a taką, która rośnie w siłę i staje się szansą dla naszego regionu rozmawiamy z po-
słanką Iwoną Michałek 

– Ostatnio wiele słyszymy 
o Porozumieniu. Czym jest to 
Porozumienie? Jakie są jego 
cele programowe?

– Porozumienie to partia, 
która powstała 4 listopada 2017 
r. z kilku środowisk, będących 
częścią dumnego narodu, któ-
ry nie wstydzi się swojej trady-
cji i wiary. Opowiadamy się za 
państwem, które zdecydowanie 
działa na rzecz bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości, wspiera rodzi-
nę, ale w pozostałych dziedzinach 
ogranicza swoją obecność do mi-
nimum, pozostawiając jak naj-
szerszą przestrzeń do swobodnej 
aktywności wolnych obywateli.  
Członkowie Porozumienia chcą 
ciężko pracować dla Polski oraz 
dalej konsekwentnie i głęboko 
ją zmieniać. Jednym z najważ-
niejszych elementów programu 
mojej partii jest polityka rodzina 
i polityka demograficzna, na co 
składać mają się m.in. ulgi podat-
kowe dla rodzin wielodzietnych. 
Ważnym elementem porozumie-
nia między zgromadzonymi śro-
dowiskami, jest porozumienie na 
rzecz wolności. Lider Jarosław 
Gowin mówi, że „Nasze poczu-
cie odpowiedzialności za Polskę, 
za rzecz wspólną, wyraża się nie 
w ideologicznych pochwałach 
abstrakcyjnej wolności, tylko 
w rozumnym, cierpliwym działa-
niu na rzecz poszerzenia swobód 
– na tym polega realna polityka 
i realna odpowiedzialność”.

– Jakie jest zadanie Poro-
zumienia? Czy jako partia bę-
dzie miało swoje odrębne zda-
nie czy jest wzmocnieniem dla 
prawicy, czyli dla Prawa i Spra-
wiedliwości?

– Cztery  lata temu, gdy Ja-
rosław Kaczyński, Jarosław Go-
win i Zbigniew Ziobro uznali, że 
warto się porozumieć i razem 
powalczyć o zwycięstwo w wy-
borach prezydenckich i parla-
mentarnych jasno określiliśmy, 
że będziemy się wspierać w re-
alizacji ważnych dla Polaków 
projektów i to konsekwentnie 
realizujemy. Często podkreślamy 
naszą odrębność, uważamy, że 
warunkiem wszelkich wolności 
jest m.in. wolność gospodarcza, 
prywatna własność – jako gwa-
rancja bezpieczeństwa rodzin 
i dobrobytu Polaków – sprawie-
dliwe podatki, przejrzyste i sta-
bilne prawo oraz sprawne sądy. 
Porozumienie bierze też na sie-
bie odpowiedzialność za rozwój 
polskiej nauki i innowacyjność 
polskiej gospodarki. Ostatnio 
nasi posłowie w Komisji ds. De-
regulacji i w Sejmie przeprowa-

dzili z powodzeniem Konstytucję 
dla Biznesu, nad którą wcześniej 
pracowali także nasi eksperci. 
Opracowaliśmy projekt ustawy 
o tzw. małym ZUS-ie i bardzo za-
biegamy o to, by mógł on wejść 
pod obrady Sejmu na wiosnę. 
Wicepremier Jarosław Gowin, 
który jest liderem Porozumie-
nia, opracował Strategię Gowina. 
Niektóre ustawy, będące częścią 
tej Strategii, już weszły w życie, 
tj. mała i duża ustawa o innowa-
cyjności, a Konstytucja dla Nauki 
(ustawa 2.0) jest już po uzgod-
nieniach środowiskowych i mię-
dzyresortowych. Mam nadzieję 
od października 2018 wejdzie 
w życie. Pracowałam, w specjal-
nie powołanych podkomisjach 
sejmowych, nad reformą oświa-
ty, którą zarówno Prawo i Spra-
wiedliwość, jak i Polska Razem 
Jarosława Gowina (taką nazwę 
wtedy miała moja partia) mieli 
w swoich programach wybor-
czych. Bardzo wierzę w to, że 
pozytywne rezultaty tej refor-
my wkrótce dadzą znać o sobie. 
Porozumienie, jak nazwa wska-
zuje, to partia, która chce w po-
rozumieniu i spokoju, w ramach 
Zjednoczonej Prawicy, pracować 
dla dobra Polski.

– Porozumienie pozyskuje 
nowych posłów, ostatnio wa-
sze szeregi zasilił poseł z PSL. 
Czy to dobrze dla Porozumie-
nia czy nie jest tak, że staje się 
on zbieraniną „spadochronia-
rzy”?

– Porozumienie jest otwar-

te dla wszystkich, którzy mają 
poglądy konserwatywne pod 
względem obyczajowym i wol-
norynkowe pod względem roz-
woju gospodarczego oraz chcą 
z nami pracować dla Polski. Wie-
my, że scena polityczna się zmie-
nia, bo często partie zmieniają 
swoje priorytety, a ich działacze 
uznają, że obecne cele nie mają 
nic wspólnego z wartościami 
ważnymi wówczas, gdy do tej 
partii wstępowali. Przykładem 
jest Platforma Obywatelska, któ-
ra z partii konserwatywnej stała 
się partią lewicową. Poseł Mie-
czysław Baszko odszedł z PSL-u, 
bo nie podobało mu się bratanie 
PSL-u z posłami o wyraźnie lewi-
cowych poglądach. Ja znam po-
glądy posła Baszki i wiem, że są 
konserwatywne. Był on współza-
łożycielem Stowarzyszenia Rajd 
Katyński, którego jestem człon-
kiem, był przyjacielem Wiktora 
Węgrzyna, legendarnego Koman-
dora Rajdów Katyńskich. Cieszę 
się, że tak znana postać Podla-
sia dołączyła do naszej partii. 
Porozumienie ma coraz więcej 
posłów, ale zapewniam, że nie 
przyjmujemy wszystkich, którzy 
się do nas zwracają!

– Porozumienie rośnie 
w siłę nie tylko zasilane przez 
kolejnych posłów, tworzy też 
regionalne koła. Jak to jest 
w Polsce?

– Rośniemy w siłę w ca-
łej Polsce. Powstają nowe koła, 
w ubiegłym tygodniu zarejestro-
waliśmy 21 nowych kół! Zgłaszają 

się do nas działacze ze środowisk 
republikańskich, wolnościowych, 
katolickich, przedsiębiorcy i sa-
morządowcy. Jedni przystępują 
do partii, bo widzą, że ciężką, co-
dzienną pracą można robić dobre 
rzeczy dla ludzi, inni nam po-
magają swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Jesteśmy zgraną grupą 
pod przywództwem Jarosława 
Gowina, z którym współpracuję 
od sześciu lat, a podziwiam za 
pracowitość, prawość, wierność 
swoim poglądom od momentu 
kiedy zajął się polityką. Mamy 
już powołane zarządy okręgowe 
w 90 proc. okręgów wyborczych. 
Niedługo obejmiemy całą Pol-
skę. 

– A jak rozwija się Porozu-
mienie w okręgu toruńsko-w-
łocławskim?

– Jest wiele osób przygląda-
jących się nam bardzo życzliwie, 
przychodzą do mojego biura, py-
tają, zastanawiają się i często za-
pisują. Ja uważam, że do wspól-
nego wysiłku w partii mogę 
przekonać swoją pracą. Moje 
dwa biura w Toruniu i Grudzią-
dzu odwiedza wielu mieszkań-
ców, chcą pomocy w sprawach 
dla siebie ważnych, interwencji, 
bo uważają, że jak poseł zainter-
weniuje, to sprawa będzie szyb-
ciej załatwiona oraz przycho-
dzą, bo mają gotowe pomysły 
na szybszy rozwój Polski. Często 
interweniuję w samorządach 
w sprawach mieszkańców i wno-
szę interpelacje do właściwych 
ministrów, jeżeli uznam, że spra-

wa dotyczy szerszego problemu 
(wniosłam w ciągu dwóch lat 160 
interpelacji). Pomagam samorzą-
dom w mojego okręgu, staram 
się otworzyć odpowiednie drzwi 
w Warszawie, by ważna sprawa 
dla mieszkańców mogła być tam 
przedstawiona i lepiej zrozumia-
na. Moja praca dla regionu jest 
zauważana. Niedawno, jako jedy-
ny poseł w województwie, otrzy-
małam od środowiska dzienni-
karskiego ocenę bardzo dobrą za 
pracę dla regionu. To miło.

Porozumienie ma osiem 
kół powiatowych. Mamy bar-
dzo silne struktury w powiecie 
golubsko-dobrzyńskim, którym 
przewodzi Filip Szreter, radny 
powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go a aktywnym członkiem jest 
wójt gminy Ciechocin Jerzy Cie-
szyński. Ostatnio powstało koło 
powiatu brodnickiego ze zna-
komitym liderem Markiem Hil-
debrandtem, który jest radnym 
sejmiku i przedsiębiorcą. Cie-
szę się, że urzędujący wójtowie 
i prezydenci z nami współpra-
cują jako członkowie Porozumie-
nia lub jako eksperci. Wkrótce 
w Brodnicy będzie spotkanie 
samorządowców i mieszkańców 
regionu z wicepremierem Jaro-
sławem Gowinem. Lipno, Rypin 
i Wąbrzeźno to obszary otwarte 
na taką działalność.

– Jak można wstąpić do 
koła Porozumienia? Co należy 
zrobić?

– Czekamy na aktywnych 
mieszkańców i zapraszamy do 
współpracy. Pracownicy mo-
ich biur poselskich w Toruniu 
i w Grudziądzu służą pomocą 
i informacją. My działamy dla 
dobra mieszkańców i chcemy, 
by nasz region wreszcie znalazł 
się wśród najlepiej rozwijających 
się w Polsce. Trzeba pamiętać, że 
znacznie skuteczniej można po-
magać wyjść z pułapki średnie-
go rozwoju takim powiatom jak 
wąbrzeski, lipnowski, golubsko-
dobrzyński, rypiński i brodnicki, 
pracując z ludźmi tam miesz-
kającymi i znającymi problemy 
mieszkańców. Wiele osób mówi, 
że polityka ich nie interesuje, 
ale nie uświadamiają sobie, że 
to politycy decydują o zapisach 
ustaw, rozporządzeń, zarządzeń 
i różnych regulacji, które nadają 
kształt prawny życiu mieszkań-
ców, a więc polityka jest w każdej 
dziedzinie naszego życia. Myślę, 
że lepiej próbować swoją aktyw-
nością mieć wpływ na otaczający 
świat, niż stojąc z boku narzekać. 
Ja swoją działalność polityczną 
traktuję jako służbę!

Posłanka Iwona Michałek podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą
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Joga – w drodze 
po zdrowie

Ćwiczenia  Zdrowe, mocne ciało i spokojny umysł to głów-
ne źródło szczęścia. Tak pokrótce można by zdefiniować cel 
naszych praktyk fizycznych

– Porozumienie działa też 
aktywnie na poziomie samo-
rządów. czy możemy już zdra-
dzić jakie to działania?

– Jarosław Gowin mówi za-
wsze, że Porozumienie chce być 
„uczciwą umową” między oby-
watelami i ich przedstawicielami: 
radnymi, wójtami, burmistrzami, 
prezydentami, posłami i senato-
rami, ministrami. Na naszą ogól-
nopolską konwencję, która odbyła 
się 4 listopada 2017 roku w War-
szawie, przyjechało 160 samorzą-
dowców (wójtów, starostów, bur-
mistrzów, prezydentów), którzy 
zgodnie uznali, że jesteśmy for-
macją, z którą chcą współpraco-
wać, bo samorządność w Polsce 
ma długie i dobre tradycje, a my 
widzimy w mocnym samorządzie 
szanse na zrównoważony rozwój. 

Zaraz po konwencji, jesie-
nią 2017 roku, aktywnie włączy-
liśmy się w prace nad zmianami 
w kodeksie wyborczym. Zaak-
ceptowany został nasz pomysł, 
by kadencje w samorządach 
były pięcioletnie. Wprowadzili-
śmy dwukadencyjność liczoną 
w przód od tegorocznych wybo-
rów samorządowych. Mieszkańcy 
i radni będą mieli większy wpływ 
na prace rad, ponieważ wprowa-
dzono w nowej ustawie wiele na-
rzędzi do kontrolowania władzy 
samorządowej. W Porozumieniu 
powstała Rada Samorządności do 
opracowania programu reformy 
samorządowej, bo – jak wiemy 
– wprowadzona w dwóch ra-
tach w 1990 i 1999 roku reforma 
samorządowa była tą bardziej 
udaną, ale po tylu latach widać, 
że jest jeszcze dużo w samorzą-
dach do poprawienia. Wkrótce 
upublicznimy efekty pracy rady. 
Chcemy aktywnie brać udział 
w wyborach samorządowych, 
wysuwając swoich kandydatów 
na wójtów, burmistrzów lub po-
pierając takich, którzy podzielają 
nasze wartości, są znani w lokal-
nych społecznościach z pracy na 
rzecz mieszkańców. 

– wiele się już spekuluje na 
temat list wyborczych. czy Po-
rozumienie i Prawo i Sprawie-
dliwość będą tworzyć wspólne 
listy? Jeśli tak, to gdzie, czy tyl-
ko w dużych miastach, czy tak-
że w małych samorządach?

– Zwycięstwo w wyborach 
parlamentarnych i samodziel-
ne rządy Dobrej Zmiany nie by-
łyby możliwe bez zjednoczenia 
prawicy pod przywództwem Ja-
rosława Kaczyńskiego. Liderzy 
trzech partii prawicowych się 
porozumieli i uważam, że tak 
być powinno i teraz – zwłaszcza 
tam, gdzie listy partyjne się liczą, 
a więc w wyborach do sejmików 
wojewódzkich – musimy odebrać 
władzę PO i PSL, które rządzi 
w 15 sejmikach w Polsce. Jedy-
nym kryterium wpisania na listę 
sejmikową, oprócz rekomenda-
cji partii, powinna być dotych-
czasowa aktywność dla okręgu 

i rozpoznawalność. Duże miasta 
też w większości są w rękach PO 
i dlatego ważne jest, by wspólny-
mi kandydatami na prezydenta 
były osoby znane w środowisku 
i poważane.

Wiadomo, że do powiatów 
i gmin, obok list partyjnych, re-
jestrują swoich kandydatów 
miejscowe stowarzyszenia pod 
różnymi nazwami. W takich 
przypadkach to liderzy powiato-
wi Porozumienia będą decydo-
wali o tym, z kim będą tworzyć 
listy i kogo będą popierać na sta-
nowisko wójta czy burmistrza. 
Chcemy wygrać wybory samo-
rządowe, więc musimy stawiać 
na silnych kandydatów, których 
dotychczasowa działalność po-
twierdza pracę zgodną z warto-
ściami, którymi kieruje się Po-
rozumienie. Oczywiście, liczymy 
na każdym poziomie samorządu 
na dobrą współpracę z Prawem 
i Sprawiedliwością oraz Solidarną 
Polską.

– nasz region to głównie 
region rolniczy. czy rolnicy 
mogą tworzyć koła Porozumie-
nia? 

– Mam świadomość, że okręg, 
w którym mieszkam i pracuję to 
rolnicze zagłębie Polski. Konse-
kwentnie i ze spokojem prze-
prowadzamy wszystkie zmiany, 
których rolnicy oczekują. Dla nas 
rozwój polskiej wsi, godne życie 
Polaków, zwykłych obywateli na 
wsi jest najwyższym priorytetem. 
Beneficjentami wprowadzonych 
przez Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Zjednoczona Prawicę pro-
gramów dla wszystkich obywateli 
jest w dużej mierze polska wieś 
(po raz pierwszy w tak dużym 
stopniu). Aż 36 proc. ogółu dzie-
ci, które korzystają z programu 
500+, mieszka na wsi. Chcemy, 
aby polska wieś szła w kierunku 
dobrze rozumianej nowoczesno-
ści, a równocześnie była oparta 
o tradycję. Chcemy, aby wieś nie 
ustępowała niczym miastu. Rol-
nicy, jak mało kto w Polsce, za-
wsze byli zdani tylko na siebie. 
Partie, które mówiły, że są rol-
nicze, dawno nie widziały w rol-
niku partnera. My uważamy, 
że trzeba wspierać polskie pro-
dukty, polskich przedsiębiorców 
i polskich rolników. Chcemy, aby 
młodzi ludzie nie wyjeżdżali ze 
wsi i naszych miasteczek, lecz by 
tutaj realizowali swoje marze-
nia. Konstytucja dla Biznesu ma 
wiele rozwiązań, które ułatwią 
prowadzenie przedsiębiorstw na 
wsi, również prowadzenie gospo-
darstw rolnych. Uczelnie wyższe 
regionu będą kształcić, po wpro-
wadzeniu Ustawy 2.0, na potrzeby 
również rolnictwa. Każde dziecko 
musi mieć miejsce w przedszkolu 
i takie warunki nauki, aby szko-
ła była blisko domu (utrzymamy 
małe szkoły), a dzieci były bez-
pieczne. 

(nał)
fot. Twitter IM

Każdy z nas może ćwiczyć 
jogę, niezależnie od wieku, wy-
kształcenia, pochodzenia i wagi. 
Nieważne, czy praktykujemy, bo 
taka jest moda, czy może jednak 
chcemy poprawić stan zdrowia. 
Ważne jest to, że stanęliśmy na 
macie. 

Aby osiągnąć cel, musimy się 
zmobilizować i włożyć w to wysi-
łek fizyczny. Przedstawione pro-
pozycje poszczególnych ćwiczeń 
są tylko zaproszeniem do tego, 
by zwiększyć aktywność fizyczną. 
Trzeba jednak pamiętać, że oprócz 
aktywności fizycznej, jest jeszcze 
wiele innych czynników, które 
wpływają na nasz stan zdrowia. 
Zaliczyć do nich należy np. odży-
wianie. Umiar w jedzeniu, spoży-
wanie odpowiednio skomponowa-
nych posiłków, wpływa na nasze 
narządy wewnętrzne. Dzięki od-
powiedniej diecie można nie tyl-
ko poprawić zdrowie, ale również 
leczyć wiele schorzeń. Kolejnym 
czynnikiem jest tryb życia. Ciągła 
gonitwa w pracy, wyznaczanie 
sobie ambitnych celów, których 
nie jesteśmy w stanie zrealizować 
albo realizujemy kosztem zdro-
wia, niekorzystnie wpływa na 
nasz organizm. Powoduje stres, 
który jest największym wrogiem 
człowieka.

W dzisiejszym odcinku pre-
zentujemy dwie pozycje stojące, 
zaliczane do grupy pozycji „wo-
jowników”. Z pozoru nie są trud-
ne, ale precyzja ich wykonania 
jest bardzo ważna. Należy zwró-
cić szczególną uwagę na ułożenie 
stóp i rąk oraz tułowia.

Pozycja 1: wojownik i 
(Virabhadrasana i)

Stań w trójkącie w szerszym 
rozkroku. Następnie podnieś ręce 
do góry, prostując je w łokciach 
i rozciągnij mocno oba boki ciała. 
Teraz z kolei skręć swoje stopy, 
przednią o 90 stopni w prawo, 
a tylną stopę o 45 stopni również 
w prawo. Zwróć uwagę, że pięta 

stopy przedniej przechodzi w po-
łowie stopy tylnej (jest to bardzo 
ważne). Następnie swój w prawo 
i zegnij kolano nogi prawej pod 
kątem prostym. Jeżeli czujesz 
się w tej pozycji, możesz skiero-
wać wzrok na dłonie, odchylając 
głowę lekko do tyłu. Oddychaj 
spokojnie przez nos. Wytrzymaj 
w tej pozycji około 30 sekund. 
Następnie wykonaj pozycję na 
drugą stronę.

Pozycja ta otwiera klatkę 
piersiową, co poprawia nasze od-
dychanie. Zwalcza także sztyw-

ność barków i pleców, uelastycz-
nia kręgosłup i szyję. Likwiduje 
tkankę tłuszczową na biodrach 
i udach, a także masuje gruczoły 
tarczycy i przytarczyczne. Poma-
ga osiągnąć wewnętrzny spokój.

Pozycja nr 2: wojownik ii 
(Virabhadrasana ii)

Podobnie jak w pierwszej po-
zycji stajemy w rozkroku, na sze-
rokość około 120 centymetrów. 
Skręcamy prawą stopę o 90 stop-
ni, a lewą o 30 stopni w prawo. 
Następnie zginamy prawe kolano 
do kąta prostego. Lewa noga jest 
wyprostowana. Głowę skręcamy 
w prawo i rozciągamy ramiona 
na boki. Utrzymujemy pozycję 
przez 30 sekund. Następnie robi-
my to na drugą stronę.

Pozycja ta wzmacnia nogi, 
uelastycznia kręgosłup. Wzmoc-
nieniu ulegają również mięśnie 
brzucha. Łagodzi skurcze nóg, 
wzmacnia kostki oraz ręce. Toni-
zuje także narządy jamy brzusz-
nej.

Ważne przy tej pozycji jest 
niewychylanie kolana poza pion 
łydki oraz utrzymanie kręgosłu-
pa w pionie. Tylna noga musi być 
zawsze wyprostowana. Ciężar 
ciała staramy się przenieść na 
tylną nogę.

W następnych odcinkach na-
szego cyklu kilka słów o tym, jak 
oczyścić swój organizm z toksyn. 
W dalszej kolejności zapoznamy 
się z ajurwedą.

(Maw)
fot. archiwum 

P. i K. Sulikowskich
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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)

Tak się składa, że w najbliższych dniach spadnie na 
ciebie wiele spraw, a zabraknie czasu na zastano-
wienie, jak się zachować lub co zrobić w niektórych 
przypadkach. Nie martw się jednak, planety trzymają 
rękę na pulsie i dasz radę ze wszystkim. Rada? Kieruj 
się zdrowym rozsądkiem, swoim interesem i pamię-
taj, że nie jesteś w stanie zadowolić wszystkich.

Z powodzeniem zrealizujesz wszystkie sprawy, które 
wymagają zaangażowania intelektu. Zaliczysz egza-
miny na uczelni, zdobędziesz prawo jazdy bądź po-
myślnie przejdziesz test. W pracy wypatruj szansy na 
poprawienie swojej sytuacji finansowej. Sporo zamie-
szania w sprawach sercowych. Ryby w stałych związ-
kach poznają kogoś fascynującego.

Twoja uwaga skupi się teraz na sprawach serco-
wych. Rozstanie to okazja do zastanowienia się, co 
i dlaczego poszło nie tak. Mimo żalu, ogromu emo-
cji, staraj się wyjść z tego związku z klasą. Kłótnie 
o meble czy sprzęt nie są warte zachodu. Coś się 
zakończyło, więc pora skupić się na przyszłości. Po-
znasz nowe, ciekawe osoby, ale nie wpadaj od razu 
w nowy związek. 

Będziesz w świetnym nastroju, ciekawa świata 
i spragniona swobody. Nie spodoba się to twojemu 
zazdrosnemu partnerowi. Zastanów się, czy zbytnio 
cię nie ogranicza lub nie podcina ci skrzydeł. Jeśli 
tak jest, pora o tym porozmawiać. Z tej konfrontacji 
wyjdziesz zwycięsko. 

Najbliższe dni to odpowiednia pora na uporządkowa-
nie zawiłości majątkowo-prawnych, jakie występują 
w twojej rodzinie. Zajrzyj do dokumentów. Załatwisz 
też teraz sprawy związane z ubezpieczeniami, loka-
tami itp. Czeka cię też kilka spotkań z inspirującymi 
osobami.

Potrzebujesz wyzwań i bez zastanowienia będziesz 
angażować się w sytuacje związane z ryzykiem. Le-
piej, by towarzyszyła temu choć odrobina refleksji, 
bo inaczej wpakujesz się w tarapaty. W pracy do-
jedziesz do wniosku, że stać cię na więcej. Awans 
w zasięgu ręki.

Lubisz stabilizację, ale ostatnio jakby się w niej za-
siedziałeś. Na nerwy działają ci jakiekolwiek zmia-
ny, w tym w pracy. Zmień podejście, a będzie ci 
łatwiej. Może nowe rozwiązania wcale nie są takie 
złe i usprawnią funkcjonowanie zespołu? W związ-
ku zaskocz partnera np. propozycją randki.

Skupisz się na sprawach finansowych. Pochłonie 
cię planowanie inwestycji i zastanawianie się, skąd 
wziąć pieniądze na ten cel. Jeśli pracujesz na własny 
rachunek, będziesz rozważał pozyskanie wspólnika 
bądź dużą kampanię reklamową, która ma przełożyć 
się na większą liczbę klientów. Pamiętaj w tym czasie 
o wypoczynku. Znajdź też czas na refleksję.

Jeśli jesteś złakniony sukcesu, bierz się teraz do pra-
cy. Wyznacz cel, a potem opracuj kreatywne ścieżki 
dojścia do niego. Przeanalizuj każdą nadarzającą się 
okazję, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Perspektywy 
są, ale możesz poczuć się nieswojo w nowej roli. 
Jeśli masz wątpliwości, podziel się nimi z rodziną 
i przyjaciółmi. Otrzymasz od nich wsparcie.

Zamierzałeś zmienić wystrój mieszkania? Świetny 
pomysł. Planety sprzyjają zakupom na korzystnych 
warunkach i wspierają twoją kreatywność. W spra-
wach sercowych zawirowanie. Nie bój się wykonać 
pierwszego kroku. Zyskasz wzajemność, na którą 
od dawna czekasz. Bliższe poznanie tej osoby nie 
przyniesie ci rozczarowania. Śmiało działaj w tym 
kierunku.

Przed tobą trudny czas, który trzeba poświęcić na 
podsumowania i wyciąganie wniosków z własnych 
potknięć. Nie pędź na ślepo do przodu. Lepiej być 
bardziej uważnym. Czeka cię rozmowa z szefem. Albo 
znajdziecie jakieś rozwiązanie konfliktu w zespole, albo 
lepiej dla ciebie, żebyś zmienił pracę na taką, w której 
wreszcie ktoś doceni twoje kompetencje. 

Poczujesz wewnętrzną moc, kiedy niespodziewanie 
wpadną ci do głowy błyskotliwe pomysły. To świet-
ny czas na realizację ambitnych planów. W sprawach 
zawodowych nie idź utartą ścieżką, a zrób coś wbrew 
swoim przyzwyczajeniom. Zyskasz na tym finansowo. 
Poznasz kilka ciekawych osób, które zjednasz sobie 
swoją otwartością, optymizmem i bezpośredniością.

Kolorowanki dla dzieci
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Strażacy odwiedzili szkoły 
w Gałczewie, Radominie, Świę-
tosławiu i Zbójnie. 

– Ferie zimowe to czas od-
poczynku, to czas beztroskiej 
zabawy – mówi młodszy bry-

gadier Karol Cachnij, oficer pra-
sowy w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Mamy 
nadzieję, że będzie biało, we-
soło i radośnie. Przypominamy 

o zasadach bezpiecznego zacho-
wania się podczas zabaw zimo-
wych.

(szyw)
fot. PSP

Podzamek Golubski to sołec-
two, które funkcjonuje tuż przy 
granicy z miastem. Skupia ono 
mieszkańców Podzamku Golub-
skiego i Krążna. W obu miejsco-
wościach zamieszkuje około 350 
osób. W większości są to rolnicy, 
ale spora grupa pracuje w okolicz-
nych zakładach pracy. Na terenie 
sołectwa prężnie działa Koło Go-
spodyń Wiejskich, którym kieru-
je Elżbieta Frączek. Jej przygoda 
z KGW rozpoczęła się na dobre 
około 10 lat temu, gdy przejęła 
funkcje prezesa koła od swej po-
przedniczki Ewy Kiełbowicz. Jak 

wspomina, losy koła, w wyniku 
przemian ustrojowych, na począt-
ku lat 90. były bardzo trudne.

– Mieliśmy siedzibę w świe-
tlicy sołeckiej, w której brakowało 
dosłownie wszystkiego – opowia-
da Elżbieta Frączek. – Tylko dzięki 
dużej determinacji ówczesnego 
sołtysa Podzamku Golubskiego 
Stefana Wodzyńskiego nasze koło 
się odrodziło. Obecnie świetli-
ca posiada dobrze wyposażoną 
kuchnię, salę, na której nie bra-
kuje sprzętu świetlicowego. W na-
szym kole działa prężnie 13 pań, 
które niestety nie są już pierwszej 

młodości. Mam jednak nadzieję, 
że zainteresowanie naszą działal-
nością wzrośnie, bo frekwencja na 
naszych warsztatach jest dosyć 
spora i widać tu młode twarze.

– Jeżeli już mowa o warsz-
tatach, czym zajmuje się koło?

– Przede wszystkim promuje 
zwyczaje i obrzędy panujące na 
wsi. Uczestniczymy w szeregu im-
prez, które odbywają się na tere-
nie gminy i nie tylko. Wystawiamy 
swoje wyroby garmażeryjne na 
imprezach np. z okazji Dnia Wsi 
w Ciechocinie czy też na impre-
zach typowo rolniczych w Przy-

sieku. Jesteśmy bardzo często 
zapraszani przez marszałka wo-
jewództwa na jego targi ekono-
miczne, gdzie wystawiamy stoły 
z wyrobami. KGW włącza się ak-
tywnie w prace na rzecz sołectwa. 
Urządzamy, wspólnie z panią soł-
tys, grille z pieczeniem kiełbasek. 
Aktywnie spędzamy czas podczas 
corocznego rajdu rowerowe-
go nad jezioro w Owieczkowie. 
W tych imprezach może wziąć 
udział praktycznie każdy mieszka-
niec, nie tylko naszego sołectwa. 
Organizujemy zabawy sylwestro-
we. Robimy również wieńce do-
żynkowe, które zajmują czołowe 
miejsca w dożynkach gminnych 
i powiatowych.

– Co jest wizytówką wasze-
go koła?

– Na pewno „wioska orzecho-
wa”. Orzechy rosną prawie w każ-
dym gospodarstwie. Są to przeważ-
nie orzechy włoskie i leszczynowe. 
My prowadzimy warsztaty, jak je 
wykorzystać w życiu codziennym. 
Z orzecha możemy zrobić prak-
tycznie każda potrawę. Przykła-
dem niech będzie mięso w panier-
ce orzechowej, łazanki z mięsem 
i kapustą z posypką orzechową. 
Z orzecha możemy robić biżuterię 
np. naszyjniki, bransoletki, kolczy-
ki czy tez pierścionki. Z orzechów 
włoskich robimy ozdoby świątecz-
ne, figurki zwierząt, które może-
my pomalować. Orzechy może-
my również wykorzystać do gier 

zręcznościowych np. bieg z orze-
chem na łyżce, gra terenowa „śla-
dami wiewiórki”. Bardzo dużym 
powodzeniem cieszą się nalewki 
z orzecha, które leczą dolegliwości 
żołądkowe. Wykorzystanie orze-
cha jest naprawdę bardzo duże. 
Wszystko to pokazujemy i uczy-
my na naszych warsztatach. Biorą 
w nich udział zorganizowane gru-
py, które przyjmujemy w miarę 
możliwości. Organizujemy rów-
nież inne warsztaty tematyczne. 
W okresie wielkanocnym uczymy, 
jak robić koszyczki do święconek. 
Pokazujemy malowanie i sporzą-
dzanie pisanek wielkanocnych. Na 
jesieni tematem przewodnim jest 
budowa wieńców nagrobnych, 
a w okresie bożonarodzeniowym 
– strojenie choinki i ozdoby cho-
inkowe. Frekwencja na tego typu 
warsztatach jest duża i stąd moje 
nadzieje, że nasze koło w przy-
szłości się rozwinie.  

– Skąd pozyskują Państwo 
środki finansowe na tak bogatą 
działalność?

– Okazuje się, że wcale nie 
potrzeba dużych środków finan-
sowych. Pieniądze pozyskujemy 
od organizatorów imprez i są to 
głównie środki na artykuły spo-
żywczę, a reszta to praca naszych 
rąk. Jest to nasza satysfakcja 
i wkład w promowanie naszej spo-
łeczności.

Tekst i fot. 
(Maw)

BezPieCzne ferie – zaSady

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wy-
trzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj 
z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych!
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów ko-
lejowych!
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał, (jeśli 
posiadasz telefon zabierz go ze sobą)!
5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj 
się z nieznajomym.
9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.
10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest 
niebezpieczne!
11. W czasie zabaw śnieżkami nie wybieraj za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych 
szklanych przedmiotów!
12. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
13. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują 
więcej czasu do zatrzymania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, 
rozejrzyj się.
14. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
15. Spędzając ferie w domu pamiętaj o bezpiecznym posługiwaniu się urządze-
niami elektrycznymi!
16. Gdy zauważysz osobę potrzebującą pomocy wezwij służby ratownicze 
i przystąp do udzielania pomocy z zachowaniem własnego bezpieczeństwa!
17. Pamiętaj o telefonach alarmowych Straż Pożarna 998, Policja 997, Pogoto-
wie Ratunkowe 999 i Numer Ratunkowy 112.

Bezpieczne ferie w pigułce
Już za kilka dni rozpoczynają się ferie zimowe. W związku z tym strażacy z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu przepro-
wadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa w czasie zimo-
wego wypoczynku. 

Powiat

one tworzą lokalną kulturę 
GMina GOLUB-dOBrzyŃ  W dzisiejszym wydaniu naszego tygodnika rozpoczynamy cykl artykułów 
na temat działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Na początek rozmawiamy z Elżbietą Frączek, szefową koła 
z Podzamku Golubskiego 
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Średniowiecze

Pokój w Toruniu
Wielka wojna z zakonem krzyżackim 
zakończyła się w 1411 roku. Dokładnie 1 
lutego został podpisany I Pokój Toruń-
ski. Polska odzyskała ziemię dobrzyń-
ską. Ziemia Chełmińska musiała jesz-
cze poczekać kilkadziesiąt lat, aby stać 
się częścią Rzeczpospolitej

Wspinaczkowa pasja 
CIEKAWOSTKI  W ostatnich dniach żyliśmy akcją ratow-
niczą na himalajskim szczycie Nanga Parbat. Wielu pyta-
ło – po co ludzie chcą pchać się w te niegościnne rejony 
świata? Tylko po to, by stanąć przez chwilę na szczycie? 
Oto jak rodziła się pasja człowieka do zdobywania gór 

Przez wieki wspinanie się na 
najwyższe szczyty ograniczała 
religia. Wiele cywilizacji umiesz-
czało siedziby bóstw właśnie na 
niedostępnych wierzchołkach. 
Pierwszym znanym zdobyw-
cą był król Filip V Macedoński. 
Jeszcze w czasach starożytnych 
przypisywano mu zdobycie Tro-
jańskiego Prochodu na terenie 
dzisiejszej Bułgarii. W średnio-
wieczu pojawiali się naśladow-
cy króla. Słynny poeta Petrarka 
w 1336 roku wspiął się na szczyt 
„białego olbrzyma” – jak okre-
ślano słynny szczyt Mount Ven-
toux. Bardzo popularnym celem 
pieszych wycieczek była już od 
XV wieku Śnieżka. Szczyt był 
łatwy do zdobycia, a wokół po-
wstawała infrastruktura, któ-
ra sprzyjała turystyce górskiej. 
Dotychczas omówione szczyty 
były proste do zdobycia. Wystar-
czyło nieco samozaparcia i kilka 
godzin łatwego podejścia. 

Pierwszym poważnym wy-
darzeniem z dziedziny wspina-
czek było zdobycie Mont Aiguille 
we Francji. Ten szczyt, a właści-
wie płaskowyż, posiada niemal 
pionowe ściany o wysokości 
ok. 300 metrów. Sprawiało to, 
że szczyt uważano przez wie-
ki jako ten nie do zdobycia. Dla 

króla Francji Karola VII nie było 
rzeczy niemożliwych. Nakazał 
swojemu żołnierzowi i budowni-
czemu Antoine de Ville zdobycie 
szczytu. Używając setek metrów 
drabin, de Ville karkołomnie 
pokonywał kolejne metry. Był 
rok 1492. Na kolejnego zdobywcę 
góra czekała przez 400 lat.

Zdobywcy gór byli wciąż 
nielicznymi śmiałkami, którzy 
czynili to na rozkaz lub by udo-
wodnić swoją odwagę. Wszystko 
zmieniło się za sprawą epoki 
oświecenia. W XVIII wieku lu-
dzie zaczęło interesować się na-
ukami przyrodniczymi. W nie-
dostępne regiony przybywali 
naukowcy, zwabieni szansą od-
nalezienia i nazwania nowych 
gatunków roślin i zwierząt. Jed-
nym z nich był Horace-Bénédict 
de Saussure. Był arystokratą, 
fizykiem, geologiem i botani-
kiem. Gdy pierwszy raz zobaczył 
na własne oczy szczyt Mount 
Blanc (najwyższy w Europie), 
postanowił go zdobyć.  Osobiście 
nie starczyło mu na to umiejęt-
ności, ale wyznaczył nagrodę dla 
pierwszego zdobywcy szczytu. 
Chętnych do zgarnięcia nagro-
dy było wielu, ale podołali jako 
pierwsi Michel-Gabriel Paccard 
oraz Jacques Balmat. Ten pierw-

szy był lekarzem, natomiast 
drugi przewodnikiem i poszu-
kiwaczem kryształów. Śmiałko-
wie weszli na wierzchołek naj-
wyższej góry Europy 8 sierpnia 
1786 roku. Polski akcent na Mo-
unt Blanc to Antoni Malczewski. 
Ten poeta był także wytrawnym 
wspinaczem i w 1818 roku jako 
ósmy wspiął się na dach Europy. 
W XIX wieku udało się osiągnąć 
niemal wszystkie najwyższe 
szczyty Alp.

Ostatnią barierą dla wspi-
naczy były Himalaje. Pierwszy-
mi eksploratorami tych gór byli 
Brytyjczycy. Początkowo góry 
zbierały bardzo krwawe żni-
wa. W Himalajach życie straciła 
śmietanka brytyjskich wspi-
naczy. Byli nieprzygotowani na 
tak trudne warunki. Przykłado-
wo w 1905 roku samo dotarcie 
do podnóża drugiej góry świata 
–  K2 zajmowało dwa tygodnie. 
W 1909 roku książę Luigi Ame-
deo wspiął się na wysokość nieco 
ponad 6 tys. metrów w masywie 
K2, po czym cofnął się i stwier-
dził, że tej góry nigdy nie uda 
się zdobyć. W 1950 roku dwóch 
Francuzów – Maurice Herzog 
i Louis Lachenal zdobyli pierw-
szy ośmiotysięcznik – Anna-
purnę, ale przypłacili to śnieżną 
ślepotą oraz poważnymi odmro-
żeniami, które doprowadziły do 
amputacji palców. 

Ostatnim, ale za to najwięk-
szym łupem był Mount Everest. 
Wielu podejmowało próby zdo-
bycia dachu świata. Najbardziej 
znanym był George Mallory. To 
jemu zawdzięczamy cytat, któ-
ry ilustruje dążenia wszystkich 
wspinaczy. Gdy zapytano go dla-
czego chce wspiąć się na szczyt 
stwierdził: „ponieważ istnieje”. 
W 1924 roku niemal doszedł na 
szczyt, ale nie już nie wrócił. 
Zwłoki Mallorego odnaleziono 
dopiero w 1999 roku. Nie znale-
ziono przy nim dowodu zdoby-
cia góry. W końcu 29 maja 1953 
roku Nowozelandczyk Edmund 
Hillary wraz z Szerpą Tenzin-
giem Norgayem zdobyli Mount 
Everest. Po powrocie szczęśliwy 
himalaista stwierdził: „W koń-
cu załatwiliśmy skurczybyka”. 
Mimo zdobycia ostatniej barie-
ry, góry nie stały się ponownie 
odludną pustynią. Wciąż znaj-
dują się ci, którzy chcą zdoby-
wać szczyty, przełamując swoje 
słabości.

(pw)

Traktat pokojowy pomiędzy 
Rzeczpospolitą, Wielkim Księ-
stwem Litewskim a Zakonem 
Krzyżackim został zawarty 1 lu-
tego 1411 roku na wiślanej wyspie 
Kępa Bazarowa w Toruniu. 

Królestwo Polskie odzyskało 
ziemię dobrzyńską z zamkami 
w Złotorii i Bobrownikach. Za-
kon zrezygnował ze Żmudzi na 
okres życia Władysława Jagiełły 
i Witolda. Księstwo Mazowieckie 
odzyskało Zawkrze. Toruń, po 
pięciomiesięcznej przynależności 
do Polski, na mocy traktatu prze-
szedł ponownie pod panowanie 
Krzyżaków, podobnie jak cała Zie-
mia Chełmińska.

Obie strony postanowiły też, 
że kupcy obu państw mogą swo-
bodnie i bez przeszkód, według 
dawnych zwyczajów, używać 
dróg wodnych i lądowych. Zakon 
krzyżacki jako odszkodowanie 
i za wykup jeńców zobowiązał 
się zapłacić 6 milionów groszy 
czeskich. Kwestia Santoka i Drez-
denka miały być poddane sądowi 
arbitrażowemu. Ziemie, miasta 
i zamki zdobyte przez obie strony 
wrócą pod poprzednią władzę

Uroczystego zaprzysiężenia 
i opieczętowania traktatu doko-
nał Władysław Jagiełło i Witold 
ze strony polskiej i litewskiej, 
a następnie wielki mistrz zako-
nu krzyżackiego Heinrich V von 

Plauen. Do wymiany w pełni 
opieczętowanych dokumentów 
pokoju doszło w maju 1411 roku 
w pobliżu zamku w Złotorii nad 
Drwęcą.

Pomimo niewielkich nabyt-
ków na rzecz Polski, I pokój to-
ruński miał wielkie znaczenie 
dla pozycji Jagiełły na arenie mię-
dzynarodowej, ponieważ w jego 
konsekwencji w marcu 1412 roku 
Zygmunt Luksemburski z Jagiełłą 
podpisali w Lubowli traktat poko-
jowy, który usankcjonował Jagieł-
łę jako władcę chrześcijańskiego 
i w wyniku którego przestawał 
obowiązywać okrążający Polskę 
sojusz krzyżacko-węgierski. Na-
stępnie Zygmunt wydał w sierp-
niu korzystny dla Polski wyrok 
w sporze z Krzyżakami oraz wy-
mógł na nich wypłatę odszkodo-
wania zapisanego w pokoju to-
ruńskim. Z odszkodowania tego 
37 tys. kop czeskich pożyczył od 
Polski pod tzw. zastaw spiski, któ-
ry pozostał pod kontrolą Polski do 
końca XVIII wieku.

W konflikcie z Krzyżakami 
I pokój toruński nie doprowadził 
jednak do trwałego pokoju mię-
dzy państwem krzyżackim a Ko-
roną i Wielkim Księstwem i już 
w 1414 r. wybuchła nowa wojna 
głodowa. 

oprac. (szyw)

Dokumenty podpisane w 1411 roku przechowywane są w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie
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R E K L A M A

Car świniopas
CIEKAWOSTKI  To historia mało znana w Polsce, ponie-
waż kto z nas orientuje się w historii średniowiecznej 
Bułgarii? Opowieść o życiu Iwajły – cara Bułgarów, który 
zaczynał od bycia świniopasem – jest na tyle fascynują-
ca, że warto jej poświęcić kilka łamów

Nic, co dotyczyło Iwajły nie 
wydawało się być ciekawe. Na-
wet jego imię w języku bułgar-
skim oznaczało tyle co „kapu-
sta”. Według przekazów z XIII 
wieku był on świniopasem. 
Inni twierdzą, że był chłopem 
nieposiadającym ziemi. W każ-
dym razie pochodził z nizin 
i wszystko wskazywało na to, 
że nie zmieni statusu społecz-
nego. 

Bułgaria w tym czasie 
przeżywała ogromny kryzys. 
Rządził nią car Konstantyn 
Asen Tich. Początkowo car był 
dobrym władcą, ale końców-
ka jego rządów była tragiczna. 
Na kraj spadły plagi w postaci 
najazdów bizantyjskich i mon-
golskich. Wiele wsi spalono, 

a mieszkańców wzięto w nie-
wolę. Prawdopodobnie najaz-
dy tatarskie zmusiły Iwajłę 
do tego, by chwycić za broń 
i stać się wodzem jednej z band 
chłopskich. Wygrał kilka poty-
czek z Tatarami i szybko zyskał 
sławę. Wokół niego gromadziły 
się coraz większe rzesze chło-
pów. Iwajłę uważano za wizjo-
nera. Musiał mieć nieprzecięt-
ną inteligencję, a do tego jego 
podkomendni utrzymywali, że 
ma on kontakty z samymi nie-
biosami. 

W końcu doszło do starcia 
chłopskiej armii Iwajły z carem 
Konstantynem. Władca Bułga-
rii był wówczas chory i dowo-
dził armią ze swojego powozu. 
Atak powstańców Iwajły był 
tak silny, że doprowadził do 
przełamania wojsk cara. Iwajło 
miał osobiście zabić cara tłu-
macząc, że nie walczył godnie 
podczas bitwy. Część żołnierzy 
cara przeszła na stronę Iwaj-
ły. Świniopas zaczął zdoby-
wać kolejne miasta w Bułgarii, 
a następnie został obwołany 
carem.

Sukcesy nowego cara-chło-
pa zaniepokoiły południowego 
sąsiada – Cesarstwo Biznatyj-
skie. Tamtejszy cesarz Michał 
VIII Paleolog chciał przejąć 
władzę w Bułgarii. W tym celu 
wykorzystał Iwana Arsena, 
bułgarskiego członka rodzi-
ny carskiej, którego wysłano 
do Bizancjum w roli zakład-
nika. Cesarz Michał ofiarował 
mu koronę cara Bułgarii i rękę 
swojej córki Oreny. Iwajło przez 
rok odpierał bizantyjskie ataki. 
Stosował taktykę „zero litości”. 
To powodowało upadek morali 

Bizantyjczyków. Cesarz Michał 
Paleolog musiał sięgnąć po po-
moc Mongołów. Najazd został 
odparty przez Iwajłę. W stoli-
cy Bułgarii rozeszła się jednak 
plotka o śmierci cara-świnio-
pasa. Miejscowe elity postano-
wiły więc wydać miasto popie-
ranemu przez Bizantyjczyków 
Iwanowi Aresnowowi.

Iwajło powrócił na połu-
dnie kraju i ponownie rozbił 
armię bizantyjską pod Warną. 
Był lipiec 1279 roku. Iwan Arsen 
zbiegł do Bizancjum. Minusem 
cara świniopasa była jego agre-
sja i sadyzm. Właśnie dlatego 
część bułgarskich możnowład-
ców nie chciała widzieć w nim 
przywódcy. Był genialnym 
dowódcą, ale był jednocześnie 
zbyt nieobliczalny. Wobec tego 
możni obrali nowym carem Je-
rzego Tertera – jednego z moż-
nych. Armia Iwajły zaczynała 
topnieć. Oddani mu chłopi nie 
mieli już ochoty wykrwawiać 
się w kolejnych bitwach. Wra-
cali do swoich wsi.  

Iwajło w akcie rozpaczy 
zaczął poszukiwania pomocy 
u swojego niedawnego wroga, 
przywódcy Mongołów, Nogaja. 
Ten na początku serdecznie po-
witał cara, ale później zabił go 
podczas uczty na jego cześć.

Historia Bułgarii w tam-
tym okresie jest bardzo skom-
plikowana. Po śmierci cara-
świniopasa na kraj spadały 
kolejne najazdy. Następca Iwaj-
ły został pojmany przez Bizan-
tyjczyków. Bułgarskie Carstwo 
upadło w 1389 roku i stało się 
częścią Imperium Osmańskie-
go aż do XX wieku.

(pw)

Wojny burskie
Pierwsze na  świecie oddziały specjalne (koman-
dosów) oraz obozy koncentracyjne powstały w po-
łudniowej Afryce. Pod koniec XIX wieku o złoto 
i diamenty walczyli tam Burowie – potomkowie 
holenderskich osadników oraz Brytyjczycy. 

Konflikty

W drugiej połowie XIX 
wieku Brytyjczycy próbo-
wali zawładnąć dwoma 
małymi państwami Trans-
wal i Orania w południowej 
Afryce. Państwa te powsta-
ły w 1852 roku na północ od 
Kraju Przylądkowego, który 
stanowił kolonię brytyjską. 
Burowie byli to potomko-
wie osadników holender-
skich z XVII i XVIII wieku, 
którzy osiedlili się na czar-
nym lądzie. 

Pierwsza wojna wybu-
chła w 1880 roku. Burowie 
przeciwstawili się zbroj-
nie interwencji i odnieśli 
sukces. W układzie pokojowym 
Wielka Brytania uznała niepodle-
głość Transwalu, przejmując tylko 
politykę zagraniczną tego kraju. 
Transwal uzyskał niepodległy 
rząd pod teoretycznym nadzorem 
Wielkiej Brytanii.

W 1886 roku w Transwalu 
i Oranii zostały odkryte bogate 
pokłady złota i diamentów. Kraje 
te ogarnęła wtedy gorączka złota. 
Z Europy, głównie z Wielkiej Bry-
tanii, przybyło tysiące osadników 
żądnych wzbogacenia się. W celu 
zawładnięcia złotodajnymi te-
renami, w 1895 roku Brytyjska 
Kompania Południowoafrykań-
ska podjęła próbę ich podbicia. 
Burowie rozbili jednak oddziały 
wojskowe Kompanii. Wówczas do 
konfliktu postanowiła ponownie 
włączyć się Wielka Brytania. An-
glicy zaczęli przerzucać duże od-
działy wojsk do Afryki, głównie 
z Kanady, Nowej Zelandii i Au-
stralii.

Druga wojna burska rozpo-
częła się w 1899 roku.  Mimo po-
czątkowych sukcesów burskich, 
w ciągu niespełna roku Transwal 
i Orania zostały opanowane przez 

Brytyjczyków. Walki typu par-
tyzanckiego trwały jednak jesz-
cze przez dwa lata, zwłaszcza że 
Burowie otrzymywali wsparcie 
w uzbrojeniu z pobliskiej Nie-
mieckiej Afryki Południowo-Za-
chodniej. 

W czasie wojny Burowie zor-
ganizowali po raz pierwszy w hi-
storii wojskowości samodzielne 
oddziały komandosów. W celu 
stłumienia wojny partyzanckiej 
Brytyjczycy zorganizowali jedne 
z pierwszych na świecie obozów 
koncentracyjnych, w których in-
ternowali ludność z objętych wal-
kami obszarów. Stworzenie sieci 
obozów odcięło powstańców od 
zaplecza i doprowadziło do klęski 
Burów. 

Mimo przegranej Burowie 
otrzymali po wojnie szerokie 
samorządy i jako Afrykanerzy 
przejęli główne pozycje gospodar-
cze w utworzonym w 1910 roku 
z Kraju Przylądkowego, Transwa-
lu i Oranii Związku Południowej 
Afryki, który otrzymał status do-
minium Wielkiej Brytanii. 

oprac. (szyw)
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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
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NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Rolnictwo

Sprzedam kurczaki brojlery, do uboju 
10.02. Tel. 693 110 176 

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

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

Sprzedam rozrzutnik 3,5t do remontu tel. 
573 281 332

Sprzedam króliki 691 383 285

Różne

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

Szybka pożyczka do 10tys na do-
wód osobisty. Wypłata w 1 dzień. 
Akceptujemy NEG BIK. Zadzwoń 
500122247 lub 508266300

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

Tanie firany – zasłony. Wyprzedaż – 
20%. Szycie pod wymiar. Firanex Golub-
Dobrzyń (za Urzędem Miasta) tel. 504 
700 913

Usługi

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

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

Mechaniczne czyszczenie kominów, rów-
nież ze sadzy szklistej. Tel. 604 410 541

Wyburzenia, rozbiórki budynków i kon-
strukcji kompleksowo wraz z wywozem 
odpadów. Transport wywrotka 16t. Usłu-
gi koparko-ładowarka. Tel. 783 812 584

Auto-Moto

Sprzedam Dacie Duster 2012 r. czarny, 
mały przebieg. Tel. 604 605 539 Diesel

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

Drewno/Węgiel

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

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

Sprzedam deski dębowe nieobrzynane 
grubości 3 cm, sezonowane 10 lat-1 m3. 
Tel. kontaktowy 509 120 921

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

Kupię/Sprzedam 

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

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

Nieruchomości

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

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

Wynajmę pokój lub kawalerkę. Tel. kon-
taktowy 534 841 200

Sprzedam mieszkanie przy ulicy Sienkie-
wicza po kapitalnym remoncie. 4 piętro, 
36,6 m2, 2 pokoje. Tel. 602 457 579

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

Praca

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

Kurs niemieckiego od podstaw dla opie-
kunek w Wąbrzeźnie! Po kursie praca. 
Promedica24 zaprasza – pierwsze zajęcia 
już w lutym, po kursie praca gwarantowa-
na! Tel. 519 690 440
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Usługi

Praca

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Różne

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

R E K L A M A  W  C G D

TEL.  608 688 587
Z A D Z W O Ń
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PRZEDSTAWIENIE CZERWONY KAPTUREKpropozycja na ferie
GMINA RADOMIN  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rado-
minie organizuje ferie dla mieszkańców. W ofercie są aktywne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz kobiet

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Zajęcia będą prowadzone pod 
okiem instruktorów na sali gim-
nastycznej i w budynku GOKiS 
w Radominie. Dzieci będą mogły 
spędzić ze sobą czas, szlifując 
umiejętności gier zespołowych 
oraz gry w tenisa stołowego. 
Będą zajęcia dla młodszych i star-
szych. 

Jest także oferta dla kobiet. 
W poniedziałki i czwartki będą 
prowadzone zajęcia Fitness Dan-
ce i Fitness TBC. Fitness Dance to 
coś dla kobiet, które lubią taniec 
i ćwiczenia przy muzyce. Jedno-
cześnie będzie można wtedy po-
pracować nad sylwetką i kondycją. 
Fitness TBS to zajęcia modelowa-
nia całego ciała. Są połączeniem 
treningu wzmacniającego i aero-

bowego.  Panie będą spotykać się 
w budynku GOKiS. 

– Zajęcia fitness są skierowa-
ne do dziewcząt i kobiet w każ-
dym wieku.  Będą ćwiczenia dla 
bardziej zaawansowanych i dla 
początkujących, żeby każdy mógł 
wybrać coś dla siebie. Spotkania 
są całkowicie bezpłatne – tłuma-
czy Sławomir Rożek, Gminny Ko-
ordynator Sportu. 

We wtorki będzie dostępna 
nauka tańca break dance. Zajęcia 
trwające po półtorej godziny będą 
prowadzone w budynku GOKiS. 
Nauka, jako jedyna z oferty, jest 
płatna. To nie koniec atrakcji, któ-
re szykuje radomiński GOKiS. 

– Na koniec pierwszego ty-
godnia organizujemy kulig konny 

z ogniskiem dla dzieci, jednak to 
wydarzenie uzależnione jest od 
pogody. Jeżeli kulig nie odbędzie 
się w ferie, zrobimy go w później-
szym terminie, w zależności od 
pogody. Na zakończenie ferii or-
ganizujemy turniej siatkówki dla 
mieszkańców gminy Radomin. Te 
zawody odbywają się w ferie już 
od trzech lat. O wszystkim będą 
informowane dzieci w każdej ze 
szkół na terenie gminy. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy – 
mówi Sławomir Rożek. 

Dodatkowe informacje moż-
na też uzyskać na stronie inter-
netowej gminy Radomin i facebo-
oku GOKiS. 

Daria Szpejenkowska
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Poszukiwania legendy
Do 10 lutego można zgłaszać się do konkuru organi-
zowanego przez Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.

Gmina Golub-Dobrzyń

Nauczyciele z gminy mogą 
dostarczać teksty legend dotyczą-
cych herbu gminy Golub-Dobrzyń. 
Wcześniej podobny konkurs orga-
nizowano dla dzieci.

– W związku z dużym zainte-
resowaniem wśród dziec i tema-
tyką herbu postanowiliśmy dać 
okazję dorosłym na wykazanie się 
wiedzą historyczną oraz inwen-
cją twórcza – mówi Irmina Krupa 
z Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń. 
– Przypominamy, że gmina Golub-

Dobrzyń od ubiegłego roku posia-
da nowy herb.

Z kolei do 12 lutego można 
zgłaszać kandydatury aktywnych 
pań z terenu gminy. 

– Chcemy uhonorować pa-
nie, które działają na rzecz gminy 
oraz lokalnego środowiska. Chodzi 
zwłaszcza o te panie, które działają 
na rzecz ekologii i dobra przyrody 
– przybliża Irmina Krupa.

(pw)

Gasili i ratowali
POWIAT  Co roku, na przełomie stycznia i lutego, w Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Do-
brzyniu odbywa się roczna odprawa strażaków. W minionym 
roku wyjeżdżali oni do 756 różnych zdarzeń. Do najtragiczniej-
szych sytuacji doszło w Rodzonem, Białkowie, Karczewie oraz 
Nowej Wsi

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Oprócz miejscowych funk-
cjonariuszy w naradzie wziął 
udział  komendant wojewódzki 
PSP nadbrygadier Janusz Halak, 
Andrzej Okruciński – starosta go-
lubsko-dobrzyński, Jerzy Cieszyń-
ski – wójt gminy Ciechocin, Ilona 
Rybicka – zastępca burmistrza 
Kowalewa Pomorskiego, inspek-
tor Dariusz Borowiec – komen-
dant powiatowy policji,  Dariusz 
Mężykowski – prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz przedstawiciele zarządu po-
wiatowego i zarządów gminnych 
OSP, jak również naczelnicy jed-
nostek OSP włączonych do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. W naradzie uczestniczyli 
również kierownicy innych służb 
z terenu powiatu.

W minionym roku strażacy 
wyjeżdżali do 756 różnych zda-
rzeń. W większości były to miej-
scowe zagrożenia. W 2017 roku 
mundurowi uczestniczyli w 104 
pożarach. Co ciekawe, w porów-
naniu do danych z 2016 roku, 
ogólna liczna wyjazdów nieznacz-

nie wzrosła. Rok wcześniej było 
ich łącznie 736. Wydarzyło się 
także mniej pożarów. W 2016 roku 
strażacy gasili ogień 125 razy. 

– W porównaniu do roku 
2016, w minionych 12 miesią-
cach odnotowaliśmy minimalny 
wzrost zdarzeń w naszym powie-
cie – mówi starszy kapitan Pa-
weł Kubacki, dowódca jednostki 
ratowniczo-gaśniczej w Golubiu-
Dobrzyniu. – W gminie Radomin 
wystąpił wzrost liczby zdarzeń 
o 57 procent. Natomiast w gminie 
Kowalewo Pomorskie liczba zda-
rzeń zmniejszyła się o 14 procent. 
Najwięcej pracy nasi funkcjona-
riusze mieli w okresie letnim od 
czerwca do końca sierpnia. Tylko 
w sierpniu wyjeżdżaliśmy łącznie 
142 razy. 

W minionym roku w na-
szym powiecie zginęło pięć osób. 
W kwietniu w Karczewie, w wy-
padku drogowym, zginęła jedna 
osoba. Podobnie było w czerwcu 
w Białkowie, gdzie także śmierć 
poniósł kierowca. We wrześniu 
w Rodzonem w aucie spaliła się 
jedna osoba. We wrześniu w wy-

padku drogowym w Nowej Wsi 
w gminie Ciechocin zginęły dwie 
osoby. 

W lutym spalił się dom (pu-
stostan) w Gajewie oraz paliły 
się zabudowania w Węgiersku. 
W marcu strażacy gasili ogień 
w Piórkowie, a w kwietniu w Go-
lubiu-Dobrzyniu. W grudniu pali-
ło się natomiast w Mlewie.

– W ciągu ostatnich miesięcy 
przeprowadziliśmy kilka ćwiczeń, 
których celem był sprawdzenie 
i zgranie umiejętności strażaków 
zawodowych i ochotników – do-
daje brygadier Paweł Warlikow-
ski, komendant powiatowy PSP. 
– Na ogromną pochwałę zasłu-
gują ochotnicy, bo często bez ich 
wsparcia nie bylibyśmy w stanie 
przeprowadzić działań. Ćwiczyli-
śmy na terenie firm: Arbet, Osada 
Karbówko, na Drwęcy, w leśnic-
twie Paliwodzizna. Nasi strażacy 
brali udział także w ćwiczeniach 
w Braniewie i Fromborku. Spraw-
dzaliśmy swoje umiejętności ga-
sząc pozorowany pożar kościoła 
w Dulsku oraz ćwicząc wypadek 
komunikacyjny w Nowym Dwo-
rze. 

Nadbryg. Janusz Halak, ku-
jawsko-pomorski komendant 
wojewódzki PSP, podsumował 
dotychczasową działalność struk-
tur Państwowej Straży Pożarnej 
w województwie oraz wysoko 
ocenił działania tutejszej komen-
dy. Komendant podziękował tak-
że funkcjonariuszom PSP, człon-
kom OSP oraz samorządowcom 
za wspólne działania i zaangażo-
wanie.

Tekst i fot. (szyw)

Odprawę poprowadził komendant 
powiatowy PSP bryg. Paweł War-
likowski

Strażaków odwiedził starosta, komendant wojewódzki PSP 
oraz komendant policji

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, służb 
oraz jednostek OSP z terenu powiatu
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Porażka Sokoła
Po wysokim zwycięstwie z Iskrą Ciechocin, piłkarze 
trenowani przez Sławomira Rożka w kolejnym spa-
ringu przegrali z Unią Gniewkowo 1:3.

Piłka nożna

Piłka nożna

Podium w Brodnicy

Premierowy triumf Iskry

Młodzi gracze KS-u Piłkarz Golub-Dobrzyń zajęli trzecie miejsce w mocno obsa-
dzonym turnieju „Sparta Cup” w Brodnicy.

W drugim meczu sparingowym podopieczni Kamila Falkiewicza pokonali 
A-klasowy Zamek Bierzgłowski 2:0. 

Piłka nożna

Unici to wiceliderzy swojej 
grupy w klasie okręgowej i ekipa, 
która ma ambicje na awans do IV 
ligi kujawsko-pomorskiej. W minio-
ną sobotę jedenastka z Gniewkowa 
potwierdziła swoje aspiracje i po-
konała ekipę z Radomina 3:1. Jedy-
nego gola dla podopiecznych Rożka 
zdobył Waldemar Jachowski.

– Nie przywiązujemy zbyt 
wielkiej wagi do rezultatów gier 
kontrolnych. Służą one temu, by 
przećwiczyć pewne taktyczne wa-
rianty, sprawdzić nowych graczy 
i znaleźć optymalne ustawienie 
przed rewanżową rundą czwartej 

ligi. Skupiamy się na ciężkiej pra-
cy, która ma zaprocentować już 
w pierwszej punktowanej konfron-
tacji – zgodnie zaznaczyli gracze 
Sokoła.

(kl) 
fot. archiwum

była trzecia pozycja w generalnej 
klasyfikacji Piłkarz wygrał ze Spartą 
Zielonymi 3:1 i wywalczył brązowe 
medale, a Igor Kujawiński wrócił do 
domu ze statuetką dla króla strzel-
ców tejże imprezy. 

(kl) 
fot. pilkarz.futbolowo.pl

Podopieczni Tomasza Niemira 
z rocznika 2008 na brodnickiej im-
prezie rywalizowali w gronie ośmiu 
zespołów. Na liście startowej zna-
lazły się teamy: Sparty Brodnica 
West, Sparty Zielonych, Sparty Po-
marańczowych, Kasztelana Sierpc, 
Naszego Domu Racice, Unii Wą-
brzeźno i LZS-u Zbiczno.

Ekipa z Golubia-Dobrzynia 
triumfowała we wszystkich grupo-
wych starciach i pewnie awanso-
wała do półfinału. 

– W nim niestety musieliśmy 
uznać wyższość LZS-u Zbiczno, 
który pokonał nas 1:0 – zaznacza 
trener Niemir.

W konfrontacji, której stawką 

bramkach Marcinkowskiego oraz 
Gorczyńskiego pewnie pokonała 
swoich oponentów 2:0. To sygnał, 
że wykonywana przez piłkarzy pra-
ca zmierza w dobrym kierunku. 

(kl) 
fot. archiwum

Drużyna, która zainaugurowa-
ła przygotowania do rundy wio-
sennej przed kilkunastoma dniami, 
w swym pierwszym test-meczu 
wysoko przegrała w Toruniu z So-
kołem Radomin (1:7). Mocno prze-
meblowany skład LZS-u od tego 

czasu odbył kolejne treningowe se-
sje i w minioną sobotę zmierzył się 
z występującym w A-klasie Zam-
kiem Bierzgłowskim. 

Drużyna z Ciechocina od 
pierwszego gwizdka sędziego 
osiągnęła sporą przewagę i po 

By wspólny wysiłek i praca 
przynosiły jak najlepsze rezulta-
ty, należy uaktualnić listę dotych-
czasowych członków LKS, a także 
podjąć działania, w celu pozyskania 
nowych, aktywnych sympatyków 
klubu.

Włodarze swój apel kierują 
głównie do ludzi młodych, gdzie 
aktywność sportowa w sposób 
skuteczny może przeciwstawić się 
grożącym patologiom. Zdrowy tryb 
życia, interesujące zagospodaro-
wanie czasu wolnego oraz współ-
uczestnictwo w życiu gminy, to ko-

rzyści, jakie sport może przynieść 
młodemu człowiekowi.

W tym celu osoby, które chcą 
wspierać i czynnie uczestniczyć 
w działalności „Promyczka”, a do 
tej pory nie były związane z klu-
bem, powinny uregulować składkę 
członkowską za pierwsze półrocze 
2018 r., która wynosi 30 zł.

Powyższa składka uprawnia 
do udziału w Walnym Zgromadze-
niu Klubu, podczas którego będzie 
możliwość dokonania oceny ustę-
pującego zarządu, uczestniczenia 
w procesie wyboru władz i decydo-

wania o kierunkach rozwoju zespo-
łu na kolejne lata. Składkę należy 
wnieść ostatecznie w terminie do 
dnia 15 marca 2018 r.

Wpłaty można regulować 
u Genowefy Folchmann, głównej 
księgowej LKS-u, w każdy ponie-
działek w godz. 19.00-20.00 w biu-
rze Ludowego Klubu Sportowego 
przy ul. Chopina 26 w Kowalewie 
Pomorskim lub w innym terminie, 
po uzgodnieniu telefonicznym.

(kl) 
fot. archiwum

Apel do sympatyków promienia 
PIŁKA NOŻNA  Na przełomie marca i kwietnia planowane jest przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczo-Wyborczego Ludowego Klubu Sportowego Promień Kowalewo Pomorskie

Iskra Ciechocin 
2:0 

Zamek Bierzgłowski 

Bramki dla Iskry: Marcinkowski, 
Gorczyński

Unia Gniewkowo 
3:1 

Sokół Radomin

Bramka dla Sokoła: 
Waldemar Jachowski

Końcowa kolejność turnieju 

„Sparta Cup”: 
1. Unia Wąbrzeźno

2. LZS Zbiczno
3. Piłkarz Golub-Dobrzyń

4. Sparta Zieloni Brodnica
5. Nasz Dom Racice
6. Kasztelan Sierpc

7. Sparta West
8. Sparta Pomarańczowi


