
REKLAMA W CGD
TEL. 608 688 587Dyżur reporterski 24 h tel. 721 093 072

CZWARTEK

ISSN: 1899-864X

nr 04/2018 (482)

25 STYCZNIA 2018

1,99 zł
w tym 5% VAT

T Y G O D N I K  R E G I O N U  G O L U B S K O - D O B R Z Y Ń S K I E G O

Śnieżna przeprawa
GOLUB-DOBRZYŃ  Po ostatnich opadach przez kilka dni 
w mieście zalegał śnieg, potem błoto pośniegowe. Miasto nie-
wiele w tej kwestii działało, mieszkańcy się skarżyli. Burmistrz 
na sesji tłumaczył, że odpowiada za to firma zewnętrzna, ale 
w efekcie z odsieczą ruszyły wodociągi
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Ostatnie opady śniegu dały się 
we znaki mieszkańcom miasta. I to 
nie z tego powodu, że spadł, a dla-
tego, że zawiodły służby.

– Znów zima ich zaskoczyła 
– mówi mieszkaniec Golubia-Do-
brzynia. – Jak tak może być, że kie-
dy opady już ustały, w mieście za-
legały hałdy śniegu? Przecież ktoś 
za to odpowiada, ktoś za to bierze 
pieniądze, nasze pieniądze. Pła-
cę podatki i wymagam bym mógł 
w okresie zimowym w miarę bez-
piecznie przejść przez miasto, a się 
nie da.

Faktycznie, drogi w mieście, 
chodniki i przejścia dla pieszych 
nie wyglądały najlepiej. Ktoś może 
powiedzieć, że odśnieżanie chodni-
ków należy do przyległych posesji, 
ale nie wszystkich w mieście. Te 
miejskie były niczym droga prze-

trwania. 
– W Dobrzyniu z wózkiem nie 

da się przejść – pisała na facebooku 
magistratu jedna z mieszkanek.

Nie lepiej sytuacja wyglądała 
na golubskim rynku. Temat pojawił 
się na sesji rady miasta. Burmistrz 
tłumaczył:

– Odśnieżaniem miasta zaj-
muje się firma zewnętrzna – mó-
wił Mariusz Piątkowski.

Po interwencji radnych coś się 

ruszyło. Nasi Czytelnicy zauważyli, 
że w piątek w godzinach południo-
wych ulice miasta odśnieżała po-
marańczowa koparka, podobna do 
tej, którą mają w wodociągach. Po-
stanowiliśmy to sprawdzić u źró-
dła. 

– Tak odśnieżamy miasto na-
szym sprzętem – potwierdza Róża 
Kopaczewska prezes Miejskiego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 
Dostaliśmy zlecenie z Urzędu Mia-
sta Golub-Dobrzyń, po wykona-
niu zostanie sporządzona wycena 
i rozliczenie.  

Kto zatem w naszym mieście 
odpowiada za odśnieżanie, któ-
re i tak pozostawia wiele do ży-
czenia? Wydział utrzymania dróg 
i czystości? Firma zewnętrzna, jak 
mówił na sesji w dniu 18 stycznia 
burmistrz Mariusz Piątkowski, czy 
w końcu wodociągi? I nasuwa się 
pytanie: czy miasto płaci raz za od-
śnieżanie ulic, czy kilkukrotnie? 

(nał)
fot. nadesłane

W POWIECIE TEŻ NIE LEPIEJ
Sygnały o nieodśnieżonych odcinkach docierały do redakcji z terenu całego 
powiatu. Najgorzej było na drodze powiatowej Golub-Dobrzyń – Wrocki, o któ-
rej w początkowej fazie drogowcy całkiem zapomnieli co teraz skutkuje zalega-
jącym zmrożonym śniegiem, który tworzy istny tor przeszkód dla aut.
– Nie można było się doprosić o odśnieżenie dróg i chodnika do Golubia-Do-
brzynia – mówi mieszkaniec Handlowego Młyna Izydor Kurdyn. – Dopiero we 
wtorek rano, czyli po czterech dniach, pojawili się pracownicy z łopatami i do-
słownie odgruzowywali chodnik z zalegających hałd śniegu. Drogą nie szło je-
chać, chodnika też nie było, jakbyśmy byli odcięci od świata.

Mieszkańcom nie było lekko przedzierać się przez zalegający śnieg. 
Niepełnosprawni korzystali po prostu z ulic

GMINA RADOMIN  Karnawałowa zabawa w Szafarni 

W sobotę 20 stycznia mieszkańcy Szafarni i okolic bawili się na balu karna-
wałowym. Nie brakowało polskich i zagranicznych przebojów w wykona-
niu zespołu Pretex. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Szansa 
dla Szafarni i Okolic. Relacja na stronie 7. 

(ToB), fot. Adam Wojtalewicz

GOLUB-DOBRZYŃ  Realna prezentacja

Podczas ostatniej sesji rady miasta 18 stycznia powrócił temat smogu 
w mieście i czujników antysmogowych. Rajcy dyskutowali, kierowniczka 
wydziału infrastruktury wypowiadała się na temat czujników, tymczasem 
radni mieli okazję na żywo, za plecami burmistrza, obejrzeć prezentację 
tworzenia smogu.

Tekst i fot. (nał)
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– Dyżurny Komendy Powia-
towej Policji w Golubiu-Dobrzy-
niu otrzymał zgłoszenie o oby-

watelskim ujęciu nietrzeźwego 
kierującego – mówi asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP 

w Golubiu-Dobrzyniu. – Skie-
rowani na jedną ze stacji paliw 
w gminie Kowalewo Pomorskie 
policjanci „drogówki” zastali 
we wskazanym miejscu dwóch 
mieszkańców Brodnicy wraz 
z zatrzymanym. Okazało się, że 
kierujący osobowym fordem 43-
letni mieszkaniec gminy Golub-
Dobrzyń miał ponad dwa pro-
mile alkoholu w organizmie. 

W takim stanie mężczyzna 
jechał „wężykiem” drogą krajo-
wą nr 15, zanim zjechał na sta-
cję paliw. Podróżujący za nim 
mężczyźni natychmiast zare-
agowali zabierając mu kluczyki, 
co udaremniło jego dalszą jazdę 
„na podwójnym gazie”. Teraz 43-
latek za swoje zachowanie od-
powie przed sądem. Grozi mu 
kara do dwóch lat pozbawienia 
wolności.

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

– Policjanci pracowali nad 
sprawą włamania do domu na 
jednym z osiedli od 10 stycznia 
– tłumaczy asp. sztab. Małgorza-
ta Lipińska z KPP w Golubiu-Do-
brzyniu. – Tego dnia otrzymali 
zgłoszenie od pokrzywdzonego 
właściciela. Z jego relacji wynika-
ło, że nieznany sprawca włamał 
się do domu i skradł przedmioty 
warte 5,5 tys. zł. Ponadto, jak usta-
lili stróże prawa, podczas włama-
nia sprawcy umyślnie uszkodzili 

elementy wyposażenia kuchni, 
powodując straty w wysokości 1,1 
tys. zł

Funkcjonariusze po kilku 
dniach namierzyli sprawców prze-
stępstwa. W poniedziałek 15 stycz-
nia zatrzymali 43-letniego miesz-
kańca miasta oraz 36-letniego 
mieszkańca gminy Zbójno, któ-
rym przedstawili zarzuty kradzie-
ży z włamaniem oraz uszkodzenia 
mienia. Funkcjonariusze częściowo 
odzyskali także skradzione łupy.

– Prokurator, po zapoznaniu 
się ze sprawą, zadecydował o ob-
jęciu obu podejrzanych policyj-
nym dozorem, mają także zakaz 
opuszczania kraju. Mężczyźni byli 
już wcześniej notowani za tego ro-
dzaju przestępstwa – dodaje Mał-
gorzata Lipińska.

Starszemu  mężczyźnie grodzi 
kara do 10 lat pozbawienia wolno-
ści, a jego koledze – 15, bo był już 
karany. 

oprac. (ToB)

AKTUALNOŚCI2 Czwartek 25 stycznia 2018 GOLUB–CGD.PL

Kowalewo Pomorskie 

Obywatelskie zatrzymanie 
Dwaj mieszkańcy Brodnicy zatrzymali pijanego mężczyznę, który kierował oso-
bowym fordem. Zanim 43-latek został zatrzymany, podróżował krajową „pięt-
nastką”, mając w organizmie ponad dwa promile. 
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Sprawcy włamania złapani 
GOLUB-DOBRZYŃ  Kryminalni rozwiązali sprawę włamania 
do domu jednorodzinnego, do którego doszło niedawno na te-
renie miasta. Sprawcom przestępstwa grozi kilka lat więzienia. 
Jeden z nich był już karany 
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Maćkiewicz ukarany
GOLUB-DOBRZYŃ  Cezar Maćkiewicz poniósł konsekwencje 
służbowe za wydanie, pod szyldem miasta, pisma szkalującego 
radnych. Burmistrz udzielił mu nagany. Teraz czekają go jeszcze 
procesy
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 Ksawery od dwóch miesięcy 
cierpi na zespół SCID – ciężki, zło-
żony niedobór odporności. Choro-
ba prowadzi do śmierci przed koń-
cem drugiego roku życia. Terapią 
stosowaną w tego typu chorobach 
jest przeszczep szpiku kostnego. 
Aby było to możliwe, konieczne 
jest znalezienie odpowiedniego pod 
względem genetycznym materiału 
do pobrania. 

Zostanie dawcą szpiku nie wy-

maga wielkiego wysiłku. Wystarczy 
się zarejestrować. Jeśli okaże się, że 
jesteśmy czyimś bliźniakiem ge-
netycznym, wówczas również nie 
musimy obawiać się szpitalnych 
procedur. Także samo pobranie 
komórek macierzystych ze szpiku 
jest w zasadzie bezbolesne. W 8 
na 10 przypadków wystarczy po-
branie krwi. Zazwyczaj wiąże się to 
z jednodniowym pobytem w klini-
ce. Druga metoda to pobranie ko-

mórek z kości biodrowej (2-3 dni 
w szpitalu). 

Najbliższa okazja do zostania 
dawcą nadarzy się 27 stycznia w Wę-
giersku. Stoisko dostępne będzie 
od 14 do 19 podczas choinki szkol-
nej, która odbędzie się w świetlicy 
wiejskiej. Kolejny weekend to  trzy 
szanse na zostanie dawcą. 2 lute-
go, między 9.00 a 13.00, i 3 lutego, 
między 9.00 a 14.00, można będzie 
zarejestrować się w sali Urzędu 
Miasta Golubia-Dobrzynia. W nie-
dzielę 4 lutego akcja przeniesie się 
do kościoła w Dobrzyniu (od 11.00 
do 19.30) oraz do szkoły we Wroc-
kach między 8.30, a 13.30. Organiza-
torzy akcji dziękują instytucjom za 
pomoc w przygotowaniu akcji. 

(pw)

Burmistrz miasta Mariusz Piąt-
kowski na sesji 18 stycznia poinfor-
mował, że Cezar Maćkiewicz został 
ukarany naganą za to, że jako kie-
rownik wydziału dróg i czystości 
miasta wydał szokującą publikację 
w której obraził i pomówił troje 
radnych – Dominikę Piotrowską, 
Szymona Wiśniewskiego i Rafała 
Malinowskiego (o czym pisaliśmy 
w numerze 479 CGD w dniu 4 stycz-
nia). Jaka to była nagana – ustna 
czy z wpisem do akt? Zapytaliśmy 
w urzędzie.

– Cezar Maćkiewicz otrzymał 
naganę z wpisem do akt – odpo-
wiada sekretarz miasta Mariola 
Milarska.

Co to oznacza? Nagana to, obok 
upomnienia i kary finansowej, for-
ma dyscyplinowania pracownika. 
Aby na nią „zasłużyć”, musimy do-
puścić się poważnego przewinie-
nia. 

– Jest to jedna z najgorszych 
kar nałożonych na pracowni-
ka – mówi prawnik z kancelarii 
w Toruniu. – Gorszą mogłoby być 

jeszcze dodatkowo nałożenie kary 
finansowej, co w tym przypadku 
byłoby jak najbardziej adekwatne. 
W końcu urząd poniósł przez za-
chowanie tego pracownika koszty 
materialne, no i wizerunkowe. Na-
gana wpisana do akt jest to plama 
na honorze pracownika i może mu 
zamknąć drzwi do dalszego rozwo-
ju i kariery w danym miejscu pracy 
oraz być problemem w znalezieniu 
nowej. Nagana musi zostać wrę-
czona na piśmie, po uprzednim 
wysłuchaniu pracownika lub po 
złożeniu przez niego wyjaśnień na 
piśmie. W zawiadomieniu o nałoże-
niu kary pracodawca wskazuje ro-
dzaj naruszenia obowiązków oraz 
informuje o prawie do odwołania 
się od decyzji. Odpis zawiadomie-
nia o karze porządkowej dołącza 
się do akt osobowych pracownika. 
Po roku nienagannej pracy odpis 
zawiadomienia o nałożeniu sankcji 
usuwa się z akt pracownika, a całą 
sprawę uważa się za niebyłą – do-
daje prawnik.

Jednak od wszystkiego moż-

na się odwołać. Odwołanie musi 
nastąpić w terminie siedmiu dni 
od otrzymania oficjalnej informa-
cji o nałożeniu kary. Pracodawca 
ma obowiązek ustosunkować się 
do odwołania w terminie 14 dni 
od jego otrzymania. Zatrudniony 
może zwrócić się do urzędu pracy, 
jeśli decyzja okaże się negatywna. 
Czy Cezar Maćkiewicz się odwoła?

– Nie udzielam w tej spra-
wie żadnych odpowiedzi, proszę 
się kontaktować z burmistrzem – 
mówi Cezar Maćkiewicz.

Jak dowiedzieliśmy się dziale 
kadr, Cezar Maćkiewicz do wtorku 
23 stycznia nie złożył odwołania. Co 
oznacza, że już nie złoży, bo minął 
siedmiodniowy termin od momen-
tu wpisu do akt.

To nie jedyne konsekwencje 
jakie może ponieść Maćkiewicz. 
Radni, którzy czują się pomówieni 
w wydanym przez Cezarego Mać-
kiewicza piśmie, zapowiedzieli pro-
cesy sądowe.

(TeEw)

Powiat

Zostań dawcą
Najbliższe dwa weekendy w naszym powiecie będą 
okazją do zarejestrowania się w bazie dawców szpi-
ku. Pomocy potrzebuje m.in. Ksawery Wszelaki, pię-
ciomiesięczny chłopiec z Macikowa.

GOLUB-DOBRZYŃ  Odprawa na komendzie

Golubsko-dobrzyńscy funkcjonariusze podsumowali efekty pracy w 2017 
roku. W odprawie rocznej wzięli udział: I Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych. – Głos zabrał m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Bydgoszczy, który podziękował policjantom za zaangażowanie 
i wkład w osiągnięte wyniki oraz życzył sukcesów w dalszej służbie 
– relacjonuje asp. sztab. Małgorzata Lipińska z KPP. 

(ToB), fot. KPP
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

KOWALEWO POMORSKIE  Sołectwo Srebrniki ma typowo 
rolniczy charakter. W dalekiej przeszłości należało do tzw. 
klucza rychnowskiego

Sołectwem tym od stycznia 
2017 roku kieruje Danuta Woj-
ciechowska. Swoją funkcję objęła 
w nietypowy sposób, po rezygna-
cji dotychczasowego sołtysa. Już 
w latach 90. miała propozycję 
zaangażowania się w życie spo-
łeczne wsi, ale jej nie przyjęła, 
z uwagi na obowiązki rodzinne. 
Jednak, gdy znajdowała się już 
na rencie rodzinnej i przekaza-
ła gospodarstwo rolne swojemu 
synowi, zgodziła się kandydować 
w wyborach, które wygrała. Obej-
mując funkcję sołtysa zauważyła 
pewne spory, które występowały 
między mieszkańcami. Po roku 
udało się zaktywizować lokalne 
społeczeństwo, a świadczy o tym 

niezła frekwencja na zebraniach 
sołeckich. 

– Czy budżet sołecki jest 
wystarczający?

– Nasze sołectwo zamieszkuje 
około 300 mieszkańców. Wielkość 
budżetu zależy od liczby miesz-
kańców. W naszym przypadku 
wynosi on 19,5 tys. zł. Nie jest to 
duża kwota, ale rada sołecka po-
dzieliła go w następujący sposób. 
Ponad 15 tys. zł przeznaczyliśmy 
na utrzymanie dróg lokalnych. 
W naszym sołectwie mamy 16 ki-
lometrów takich dróg. Większość 
z nich nie posiada nawierzchni 
asfaltowej. Są to drogi gruntowe 
i wymagają corocznie dużych na-
kładów finansowych. Utrzymanie 
świetlicy wiejskiej kosztuje rocz-
nie 1,3 tys. zł. Organizacja dożynek 
sołeckich i sporządzenie wieńca to 
kolejny wydatek 800 złotych. Na 
choinkę dla dzieci zaplanowaliśmy 
w budżecie sołeckim 600 złotych. 
Utrzymanie zieleni i inne dodat-
kowe usługi to z kolei 1,3 tys. zł.  

– Jak przedstawia się dzia-
łalność kulturalna w sołectwie?

– Związana jest na pewno 
z naszą świetlicą, może ona po-
mieścić praktycznie 70 osób. Po-
siada wyremontowaną w 2017 
roku kuchnię, która przydaję na 
organizacje wszelkiego rodzaju 
imprez. Co roku przygotowujemy 
choinkę dla około 40 dzieci. Każde 
z nich otrzymuje paczkę ze słody-
czami. W świetlicy organizujemy 

również Dzień Kobiet,  połączony 
z mszą święta w kościele. Do tej 
pory robiliśmy też piknik rodzinny, 
ale z uwagi na małe zaintereso-
wanie, w tym roku z niego zrezy-
gnowaliśmy. Na wiosnę na pewno, 
przy okazji porządkowania terenu, 
wokół świetlicy zorganizujemy 
ognisko, połączone z pieczeniem 
kiełbasek. W zeszłym roku mieli-
śmy również wyjazd nad morze do 
Gdańska. W tym roku planujemy 
wycieczkę z dziećmi do gospodar-
stwa agroturystycznego na Ma-
zurach. Będzie to na pewno fajna 
atrakcja dla dzieci. W sierpniu pla-
nujemy również dożynki sołeckie, 
wspólnie z sołectwem w Mlewcu. 
Na koniec tradycyjnie spotkamy 
się na opłatku wigilijnym. Najbliż-
szą imprezą będzie również zaba-
wa karnawałowa w lutym.

– Co może Pani powiedzieć 
o współpracy z władzami gmi-
ny?

– Współpraca układa się bar-
dzo pozytywnie. Przykładem wzor-
cowym jest na pewno realizacja 
dużego programu z wykorzysta-
niem środków unijnych na rewita-
lizację świetlicy. Projekt ten został 
złożony przy pomocy urzędników 
gminnych. Innym przykładem jest 
pomoc przy utrzymaniu naszych 
dróg lokalnych i zakupie kruszywa 
na drogi. Myślę, że ta współpraca 
jest bardzo owocna.

Rozmawiał i fot. (Maw)

Sołectwem Srebrniki od roku kieruje 
Danuta Wojciechowska

Golub-Dobrzyń

Zasłużona emerytura 
Po 28 latach z mundurem pożegnał się asp. sztab Zbigniew Tryczak, specjalista do 
walki z przestępczością narkotykową. 

Uroczystość pożegnania Zbi-
gniewa Tryczaka odbyła się w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Go-
lubiu-Dobrzyniu. 

– Asp. sztab. Zbigniew Tryczak 
ma ponad 28-letni staż pracy w po-
licji – mówi asp. sztab. Małgorza-

ta Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. 
–  Przez znaczną część tego okresu, 
bo 20 lat, związany był ze służbą 
na rzecz zwalczania przestępczości 
narkotykowej. Odchodzący poli-
cjant to doświadczony pracownik, 
który swoją wiedzę i umiejętności 

Kolędowanie 
z Kamińskim
W niedzielę w Ciechocinie w Kościele Św. Małgorzaty 
swoją interpretację kolęd przedstawi Tomek Kamiń-
ski. Organizatorzy zapraszają na godzinę 15.00. 

Gmina Ciechocin

Tomek Kamiński – wokalista, 
skrzypek, autor tekstów, przedsta-
wiciel stylu muzycznego określa-
nego jako piosenka autorska. Wraz 
z zespołem, złożonym ze znakomi-
tych muzyków jazzowych, regu-
larnie koncertuje i tworzy muzykę 
z przesłaniem. Współtwórca toruń-
skiego zespołu Nocna Zmiana Blu-
esa, w którym przez 15 lat śpiewał, 
a przede wszystkim grał na skrzyp-
cach. Tworzył muzykę ilustracyjną 
do filmu i teatru. Nagrywał płyty 
i grał z wieloma gwiazdami muzy-
ki bluesowej, takimi jak: B.B. King, 
Blues Brothers Band, Louisiana Red, 
Charlie Musselwhite. Po kilkunastu 
latach pracy w Nocnej Zmianie Blu-
esa Tomek opuścił zespół, by roz-
począć solową, autorską karierę. 

– Była to decyzja trudna, ale 
jedyna możliwa, aby pozostać 
w zgodzie z samym sobą tym, co 
się czuje i myśli – mówi Tomek Ka-
miński.

Już wtedy gotowa była część 
materiału na jego autorską płytę, 
na który złożyły się piosenki, w któ-
rych Tomek chciał mówić o tym, 
co dla niego ważne. Dnia 7 czerw-
ca 1999 r. premierę miał pierwszy 
autorski album Tomka Kamińskie-
go „Małe miłości”. Niewątpliwym 
przebojem tej płyty jest piosenka 
„Ty tylko mnie poprowadź”, któ-
ra do dzisiejszego dnia podczas 
koncertów porusza publiczność 
do wspólnego śpiewania z artystą. 
Kolejny album artysty „Anioły do 
mnie wysyłaj”, którego premiera 
miała miejsce 26 marca 2001 roku, 
cieszy się niezwykłą popularnością. 
Utwór tytułowy uznany został za 
najlepszą piosenkę polskiej sceny 
chrześcijańskiej i otrzymał nagrodę 
„TUBA DEI” w kategorii „Piosenka 
Roku 2001”. 

8 września 2003 roku Tomasz 
Kamiński oddał w ręce słuchaczy 
kolejną, trzecią już płytę autorską 
„Jaśmin”, która w warstwie mu-
zycznej jest powrotem do klasycz-
nego brzmienia skrzypiec, gitary 
akustycznej czy kontrabasu nato-
miast teksty jak zwykle opowiadają 
o miłościach Tomka: tych ziem-
skich i tych Niebieskich. 2007 roku 
Tomasz Kamiński napisał słowa 
i muzykę do koncertu zatytułowa-
nego Muzyczne listy do Młodych, 
podczas którego zaśpiewał swo-
je pieśni z Grażyną Łobaszewską 
przy akompaniamencie orkiestry 
symfonicznej i chóru. W 2008 roku 
ukazała się kolejna płyta Tomka ze 
studyjnym nagraniem tego kon-
certu. Kolejna płyta Kamińskiego 
to mieszanka tradycyjnych pieśni 

kolędowych i autorskich pieśni za-
tytułowana „JESZUA BEN ADONAI”. 
W 25. rocznicę śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki artysta zaprosił swoje 
koleżanki i kolegów ze sceny chrze-
ścijańskiej, autorskiej i poetyckiej 
do uczestnictwa w koncercie i wy-
dawnictwie „DOBRO NIESKOŃ-
CZONE”, poświęconym osobie ks. 
Jerzego.

Tomasz Kamiński reprezento-
wał polską scenę muzyczną pod-
czas Światowych Dni Młodzieży 
w Toronto, gdzie miał zaszczyt 
wystąpić na Downsview, tuż przed 
spotkaniem z Ojcem Świętym Ja-
nem Pawłem II, dla około miliona 
młodych pielgrzymów z całego 
świata. Śpiewał również na festi-
walu „Mahutny Boża” w Mohylewie 
(Białoruś) oraz w Schio we Wło-
szech. Tomek koncertował także 
w USA i w Kanadzie. 

Wszędzie przyjmowany jest 
niezwykle entuzjastycznie. Pod-
czas koncertów można posłuchać 
znakomicie grających muzyków, 
ciekawych piosenek, łatwo wpada-
jących w ucho melodii, które już od 
pierwszych taktów refrenu są śpie-
wane razem z artystą.

– Zapraszam serdecznie 
wszystkich mieszkańców Ciecho-
cina i okolicznych miejscowości na 
koncert kolęd Jeszua ben Adonai. 
W niedzielę 28 stycznia spotykamy 
się w Ciechocinie w Kościele Św. 
Małgorzaty. Do zobaczenia – mówi 
Tomek Kamiński.

oprac. (nał)

nabywał w ciągu wieloletniej prak-
tyki. Postanowieniami Prezydenta 
RP, otrzymał Brązowy, a następnie 
Srebrny Medal dla Zasłużonego Po-
licjanta. Jego wiedzy i kompetencji 
będzie teraz brakować tym, którzy 
współpracowali z nim na co dzień.

Zbigniewowi Tryczakowi po-
dziękowali: Komendant Powiatowy 
Policji w Golubiu-Dobrzyniu insp. 
Dariusz Borowiec oraz zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu mł. insp. Ire-
neusz Piszczatowski. Komendanci 
docenili profesjonalizm i zaanga-
żowanie w pracę i życzyli sukcesów 
w podejmowaniu nowych wyzwań 
i spełnienia osobistych marzeń.

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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zagrali dla piotrowskich
GMINA CIECHOCIN  W minioną niedzielę lokalna społeczność gminy Ciechocin wykazała się dużą empa-
tią i wzięła udział z koncercie charytatywnym na rzecz rodziny Piotrowskich. Akcja odbyła się pod patrona-
tem naszego tygodnika 

Wspólna pamiątkowa fotografia
Dyrektorka szkoły w Ciechocinie Marzena Dulczewska wraz z członkami grupy 
„Poezjo”: Magdaleną Chmielewską,Violettą Struczyńską i Dariuszem Jaskólskim

21 stycznia w świetlicy wiej-
skiej w Kujawach odbyła się Ak-
cja Charytatywna, podczas której 
zbierano środki na budowę domu 
dla rodziny Piotrowskich z Elgisze-
wa. Wystąpiła młodzież gimnazjal-
na i dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Ciechocinie. Swoje zdolności 
zaprezentowali uczniowie oddzia-
łów gimnazjalnych, zespół „Cie-
chowiacy” ze Szkoły Podstawowej 
w Ciechocinie oraz uczniowie szko-
ły muzycznej. Część artystyczną 
zakończył występ grupy „Poezjo”. 
Akcję honorowym patronatem 
objął wójt gminy Jerzy Cieszyński, 
który także aktywnie wziął w niej 
udział. Podczas wydarzenia była lo-
teria fantowa, przeprowadzono też 
aukcję z obrazami Tadeusza Piotr-
kowskiego.

– Aukcja cieszyła się ogrom-

nym zainteresowaniem – mówi 
dyrektorka szkoły w Ciechocinie 
Marzena Dulczewska. – Przyszło 
około sto osób. To piękne działanie, 
które łączy.

Zebrani nie szczędzili pienię-
dzy, a hojność podczas aukcji prze-
szła najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów oraz samego autora.

– Koncert bardzo się udał – 
mówi Dariusz Jaskólski z grupy „Po-
ezjo”. – Wszystkie obrazy zostały 
sprzedane. Ludzie byli zaaferowani 
całym wydarzeniem, całym sercem 
uczestniczyli w nim. To świadczy 
o tym, że duch z narodzie nie zagi-
nął, z czego się bardzo cieszę. Były 
też wzruszające momenty.

Jednym z takich było wyko-
nanie przez Patryka Piotrowskie-
go piosenki z repertuaru zespołu 
Dżem „Do kołyski” w ramach po-

dziękowania. Została ona przyjęta 
owacją na stojąco, słuchacze mieli 
łzy w oczach. Łzy wzruszenia po-
jawiły się także w oczach Tadeusza 
Piotrowskiego, który – jak mówił 
– nie spodziewał się aż tak dużego 
odzewu. 

Warto dodać, że całe wyda-
rzenie odbyło się bezgotówkowo. 
Wpłaty przez licytujących i kupują-
cych dokonywane są na specjalne 
konto.

– Kiedy wszystkie środki 
wpłyną, będziemy znali ostatecz-
nie zebraną kwotę – mówi Dariusz 
Jaskólski. – Ale już wiemy dziś, że 
jest ona niemała, za co serdecznie 
dziękujemy. Wkrótce zorganizuje-
my kolejne wydarzenia. Pierwszym 
z nich będzie koncert grupy „Po-
ezjo” na Dzień Kobiet.

Przypomnijmy, marzeniem 

państwa Piotrowskich z Elgiszewa 
jest nowy dom. Rodzina, o której 
mowa to pani Ania i pan Tadeusz, 
którzy wychowują syna Patryka. 
Anna Piotrowska już wiele w życiu 
przeszła. Miała pęknięty tętniak 
i przez kilka miesięcy była w śpiącz-
ce. Obecnie cierpi na silną depresję 
i przebywa w szpitalu. Pan Tadeusz 
ciężko pracuje w lesie, aby zapew-
nić rodzinie środki finansowe. Do 
pracy dojeżdża rowerem, pokonu-
jąc dziennie 40 km. Małżeństwo 

wychowuje upośledzonego w stop-
niu umiarkowanym syna Patryka. 
Rodzina żyje w bardzo złych wa-
runkach. Dom, w którym mieszka-
ją nie nadaje się do remontu. Dwa 
piece typu koza muszą ogrzać zimą 
cały budynek. Toaleta znajduje się 
na zewnątrz, nie ma łazienki. Do 
niedawna w domu nie było wody, 
tylko studnia, w której również 
brakowało wody

(nał)
fot. UG

Jeśli chcesz pomóc spełnić marzenie Państwa Piotrowskich, po-
niżej podajemy dane do przelewu: Stowarzyszenie Inicjatyw Nie-
możliwych MOTYKA ul. Ducha Świętego 2a/1 87-100 Toruń Numer 
konta bankowego: 49 1240 4009 1111 0000 4490 6375 Bank: PeKaO! 
O/Toruń. Tytuł przelewu: Spełniamy marzenie Państwa Piotrow-
skich PS Jeśli chcesz przekazać kwotę wyższą niż 4 500,00 zł prosi-
my o kontakt w wiadomości prywatnej, bądź kontakt telefoniczny 
pod nr 781 879 420.

Golub-Dobrzyń

Upamiętnili powstańców
Z inicjatywy młodych mieszkańców miasta – Zuzi Kwiatkowskiej i Jakuba Ka-
mińskiego, bulwar nad Drwęcą otrzymał patronów – powstańców styczniowych 
z Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą. Na uroczystej sesji rady miasta radni podjęli 
stosowną uchwałę.

22 stycznia 1863 roku wy-
buchło powstanie styczniowe. 
Wzięli w nim udział również 
mieszkańcy naszego regionu. 
Z okazji 155. rocznicy zrywu mło-
dzi mieszkańcy Golubia-Dobrzy-
nia, posłowie na Sejm Dzieci 
i Młodzieży – Zuzia Kwiatkowska 
i Jakub Kamiński wyszli z ini-
cjatywą nadania bulwarowi nad 
Drwęcą patronów – powstańców 
styczniowych z Golubia i Do-
brzynia. 

Na uroczystej sesji radni 
miejscy podjęli stosowną uchwa-
łę. O powstańcach przypomniał 
radny Szymon Wiśniewski. 
W uroczystości uczestniczyła 
młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. 
Anny Wazówny, uczniowie z kla-

sy mundurowej z Gimnazjum 
im. Ignacego Działyńskiego oraz 
harcerze z Hufca ZHP Golub-Do-
brzyń. 

Z okazji nadania imienia 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Konstytucji 3-go maja, gdzie od-
była się uroczysta sesja, otwar-
to również okolicznościową 
wystawę historyczną – „Ziemia 
Pogranicza – dziedzictwo Golu-
bia-Dobrzynia i okolic”. Ekspozy-
cja została przygotowana przez 
harcerzy, uczniów Zespołu Szkół 
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz 
Dom Kultury. Wystawa będzie 
„krążyła” po miejskich i powiato-
wych szkołach. 

Z okazji rocznicy zrywu 
złożono także kwiaty pod po-
mnikiem upamiętniającym po-
wstanie i powstańców. Pomnik 
znajduje się na dobrzyńskim 
cmentarzu i został odsłonięty 
w 2013 roku, z okazji 150. roczni-
cy powstania. 

(red)
fot. (szyw) 

O inicjatywie opowiedziała 
Zuzia KwiatkowskaUroczyste odsłonięcie tabliczki z nazwą bulwaru
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14 stycznia do Piotrkowa 
zjechali się miłośnicy wspólne-
go kolędowania i kultywowania 
tradycji. Tego dnia panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich przygoto-
wały dla mieszkańców sołectwa 

oraz przedstawicielek KGW z ca-
łej gminy „Podwieczorek z Kolę-
dą”. Wśród gości był wójt gminy 
Ciechocin Jerzy Cieszyński. 

Podczas spotkania ze swo-
im repertuarem kolęd wystąpił 
Zespół Kameralny „Portamus 
Gaudium”, działający przy Wy-
dziale Nauk Teologicznych UMK 
Toruń. Swoje zdolności wokalne 
zaprezentowały również dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Bohate-
rów Września 1939 roku w Świę-
tosławiu oraz z terenu gminy. 
Lena Jankowska wykonała „Dzi-
siaj w Betlejem”.

– Podobało mi się to wyda-
rzenie, było bardzo fajnie, wójt 

jest bardzo miły i ciasto było 
pyszne – powiedziała nam po 
występie sześcioletnia Lenka.

Na wszystkich bowiem czekał 
słodki poczęstunek, przy którym 
rozmawiano i wspólnie śpiewa-
no.

– Spotkanie było bardzo uda-
ne, goście bardzo szybko włączyli 
się do wspólnego śpiewania, jesz-
cze raz przeżywając wyjątkową 
atmosferę świąt – mówi orga-
nizatorka i prowadząca imprezę 
Anna Mazek. – Serdecznie dzię-
kuję paniom z KGW Piotrkowo za 
pomoc w organizacji wydarzenia.

(nał)
fot. UG

Mimo niesprzyjającej tego 
dnia aury, sala widowiskowa przy 
ul. Hallera wypełniła się niemal po 
brzegi. Mieszkańcy tłumnie przy-
byli nie tylko wysłuchać młodych 
artystów, ale również wspomóc 
Paulinę i Karola Konarzewskich, 
uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Go-
lubiu-Dobrzyniu, którzy zmagają 
się z bardzo rzadką i postępującą 
chorobę genetyczną –  mukopoli-
sacharydozę. Dzięki systematycz-
nej rehabilitacji chłopiec porusza 
się jeszcze samodzielnie. Dziew-
czynka obecnie porusza się na 
wózku inwalidzkim i potrzebuje 
stałej pomocy drugiej osoby. 

– Poznałam państwa Kona-
rzewskich we wrześniu – mówi 
Ewa Malinowska-Grzech, jedna 
z nauczycielek ZS nr 3. – W mojej 
wieloletniej pracy po raz pierwszy 
spotkałam się z rodziną, która na 
co dzień zmaga się z tak okrutną 
chorobą. Obecnie Paulina oddycha 
przy pomocy respiratora i wyma-
ga stałej opieki. Karol do trzeciego 
roku życia rozwijał się prawidło-

wo. Aktualnie potrzebuje pomocy 
przy podstawowych czynnościach. 
Mimo codziennych trudności, jest 
w tej rodzinie dużo miłości, ciepła 
i wsparcia. 

Uczniowie z miejscowej szkoły 
muzycznej zaprezentowali bogaty 
repertuar, w którym nie zabrakło 
tradycyjnych utworów oraz cie-
kawych aranżacji. Jednym z naj-
ciekawszych występów był popis 
gitarowy Jakuba Delicata, który 
zagrał razem ze swoim mentorem, 
Mateuszem Kurkiem. Nauczyciele 
również włączyli się w to charyta-
tywne muzykowanie, grając jeden 
z niezapomnianych utworów Fran-
ka Sinatry „Have Yourself A Merry 
Little Christmas”.  

– Widzę na co dzień, ile pracy 

wkładają nauczyciele Zespołu Szkół 
nr 3 w pracę z dziećmi – mówi 
Krzysztof Sypek, dyrektor szko-
ły muzycznej. – Dlatego bardzo 
chętnie przychyliłem się do prośby 
pani Ewy oraz pani dyrektor Kingi 
Olejnik, aby zorganizować ten kon-
cert. Mam nadzieje, że będziemy 
mogli zorganizować więcej takich 
koncertów i pomóc wielu osobom.

Oprócz koncertu w szczytnym 
celu, spotkanie w domu kultury 
było dobrą okazją, aby wręczyć 
nagrody uczniom wyróżnionym 
w akcji „Kartka Świąteczna dla na-
uczyciela”. Nagrody otrzymali – 
Karina Radzikowska, Maria Gwarek 
oraz Tymon i Nina Tomaszewscy.

Tekst i fot. (LB)

Imprezę zorganizowała i poprowadziła Anna Mazek, a gościnnie wystąpił 
Zespół Kameralny „Portamus Gaudium”

Kolędy śpiewały również uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Września 1939 roku w Świętosławiu

Lena Jankowska zaśpiewała kolędę 
„Dzisiaj w Betlejem”

Sala w Domu Kultury wypełniła się po brzegi

Widzowie mogli usłyszeć Agatą Bartłomiejus

Popis gitarowy dali: Mateusz Kurek i Jakub Delicat

Wystąpił chór pod kierunkiem Agnieszki Witki

Zagrał też kwartet gitarowy pod przewodnictwem Pawła Dąbrowskiego

Gmina Ciechocin

Podwieczorek z kolędą
W niedzielne popołudnie świetlica wiejska w Piotrkowie wypełniła się wyjątko-
wymi gośćmi, którzy wspólnie zaśpiewali najpopularniejsze kolędy. 

Charytatywny koncert
GOLUB-DOBRZYŃ  W czwartek 18 stycznia w Domu Kultury miał miejsce wyjątkowy koncert uczniów 
i nauczycieli z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

1 proc. podatku – KRS 0000037904, w celu szczegółowym wpisując 
„28616 Konarzewska Paulina” lub „28614 Konarzewski Karol”.
Darowiznę można przekazać na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 tytułem: „28613 Konarzew-
ska Paulina” lub „28614 Konarzewski Karol” z dopiskiem: darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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tanecznie w Szafarni
GMINA RADOMIN  W minioną sobotę 20 stycznia mieszkań-
cy Szafarni i okolic bawili się na balu karnawałowym. Impreza 
trwała do białego rana

Organizatorem tanecznej za-
bawy było Stowarzyszenie Szansa 
dla Szafarni i Okolic, które aktyw-
nie uczestniczy w życiu kultural-
nym wsi.

– W swej działalności sku-
piamy się przede wszystkim na 
dzieciach – mówi Dorota Blum-
kowska. – W maju minionego 
roku zorganizowaliśmy również 
spotkanie w miejscowej świetlicy 
z okazji Dnia Mamy. Nasze inicja-
tywy są dobrym pomysłem na 
wspólne spędzenie czasu. Dzisiej-
sza impreza także służy integracji 

wśród mieszkańców. W programie 
przewidziano  m.in. taniec czeko-
ladowy,  który polega na tym, że 
panowie, chcąc zatańczyć z któ-
rąś z pań, muszą kupić czekola-
dę. Zebrane środki pozwolą wes-
przeć choinkę dla dzieci w szkole 
w Płonnem.

Oprawę muzyczną zapewnił 
brodnicki zespół PRETEX. Goście 
bawili się w rytm znanych oraz 
lubianych utworów z polskich 
i zagranicznych list przebojów. 
Na sobotniej imprezie w Szafarni 
bawili się też przyjezdni.

– Mój mąż pochodzi z tych 
okolic i stąd wiem o zabawie – 
opowiada Ewelina, mieszkan-
ka Brodnicy. – Cieszę się, że do 
uczestnictwa w dzisiejszej im-
prezie namówiłam  również moją 
koleżankę. Wszystkim dopisuje 
humor, więc zabawę oceniam na 
szóstkę  z plusem.

Taneczne szaleństwo na par-
kiecie trwało do białego rana, 
a goście opuszczali świetlicę 
w doskonałych nastrojach.

Tekst i fot. 
Adam Wojtalewicz
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Parlament o uprowadzeniach rodzicielskich

W ubiegłym tygodniu Senat RP pracował nad ustawą doty-
czącą uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Przepisy dotyczą 
spraw, gdy np. rodzice są skon� iktowani, jedno z nich miesz-
ka w innym kraju i z zagranicy wpływa wniosek o wydanie 
mieszkającego w Polsce dziecka. Do tej pory takimi sprawa-
mi zajmowały się sądy rejonowe, a po zmianach przejmie je 
11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych z największych 
miast, natomiast odwołaniami tylko jeden – Sąd Apelacyjny 
w Warszawie.

Inne urlopy dla nauczycieli 

Minister zdrowia, w porozumieniu z ministrem edu-

kacji, wydał rozporządzenie w sprawie orzekania 

o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla po-

ratowania zdrowia. Od stycznia prawo kierowania 

na urlop ma tylko lekarz medycyny pracy. Wcześniej 

taką decyzję podejmował lekarz, który leczył na-

uczyciela – specjalista lub lekarz pierwszego kon-

taktu. Skierowanie ma wystawiać dyrektor szkoły. 

On także będzie udzielał urlopu na podstawie orze-

czenia lekarskiego. 

Od lutego za mandat zapłacimy kartą

Krajowa Izba Rozliczeniowa informuje na swojej stronie 
internetowej, że od lutego w każdym radiowozie patrolu 
drogowego za mandat zapłacimy kartą płatniczą lub Bli-
kiem. To element programu upowszechniania płatności 
bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz KIR. 
Oprócz możliwości płacenia kartą i telefonem, dotychcza-
sowe sposoby uiszczania kary, np. przelewem lub wpłatą 

gotówkową na poczcie, będą wciąż dostępne. 

Porady ZUS w Lipnie

W piątek 26 stycznia Zakład Ubezpieczeń Spo-łecznych organizuje dyżur telefoniczny na te-mat kapitału początkowego. Będzie można do-wiedzieć się m.in. dla kogo ustalany jest kapitał początkowy, w jaki sposób jest wyliczany i kiedy można złożyć wniosek o ponownie jego ustale-nie. Wystarczy zadzwonić w godz. 9.00-11.00 pod numer telefonu: 54 288 61 56. 

Kara za nieodśnieżony samochód

Policja przypomina o obowiązku odśnieżania samochodów. – Należy 
pamiętać o usunięciu z dachu pojazdu lub przyczepy lodu, który spa-
dając może spowodować uszkodzenie innego pojazdu lub doprowadzić 
do poważnego wypadku – informują służby. Poruszanie się po drodze 
publicznej pojazdem, którego oszronione szyby ograniczają kierujące-
mu widoczność jest naruszeniem prawa. Za takie wykroczenie policjant 
możne nałożyć mandat w kwocie od 20 do 500 zł. Trzeba też pamiętać 
o odśnieżaniu chodnika w obrębie swojej nieruchomości. Zapominalscy 
podlegają karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Karta Dużej Rodziny w telefonie

Od początku roku posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny mogą korzystać ze zniżek, używając do 
tego aplikacji mobilnej mKDR. Za pomocą funkcji 
geolokalizacji błyskawicznie sprawdzimy, gdzie 
w pobliżu obowiązują zniżki, poznamy także nowe 
rabaty oraz wykaz partnerów akcji. Przypominamy, 
że posiadacze KDŻ (rodziny z przynajmniej trojgiem 
dzieci) mają dostęp do tańszego korzystania z ofer-
ty np. instytucji kultury. Do programu KDR może 
dołączyć każda � rma i instytucja. 

Ruszają testy e-recept

16 lutego w wybranych miejscowościach rozpocznie się pilotażowy pro-
gram dotyczący elektronicznej recepty i internetowego konta pacjen-
ta. E-recepta będzie wprowadzania do systemu informatycznego. Żeby 
dostać lek, pacjent pokaże aptekarzowi wydruk informacyjny z kodem 
kreskowym recepty. Wydruki nie będą potrzebne, jeśli pacjent za pomo-
cą pro� lu zaufanego założy internetowe konto pacjenta. E-recepty dla 
wszystkich mają pojawić się w 2020 roku. Z kolei w październiku roz-
pocznie się pilotaż elektronicznych skierowań, które będą obowiązywać 
wyłącznie w tej formie od stycznia 2021 roku. 
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Rzepak i jego problemy
22 lutego w Przysieku Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje 
konferencję dla rolników zajmujących się uprawą 
rzepaku. 

Zaproszenie

Niedziela bez zakupów
PRAWO  Od 1 marca sklepy wielkopowierzchniowe oraz te, 
w których za ladą nie stanie właściciel, będą zamknięte w dwie 
niedziele w miesiącu. Jak nowe prawo dotknie rynek rolny?

Konferencja będzie składała się 
z kilku wystąpień. Rolnikom, którzy 
zdecydowali się na odmiany jare 
przedstawiony zostanie katalog 
odmian polecanych w tym roku. 
O aktualnej sytuacji na polach opo-
wie Artur Kozera z firmy Rapool. 
Profesor Paweł Węgorek przybliży 
tematykę insektów, które co roku 
atakują uprawy oraz ich odporno-
ści na środki ochrony roślin. Ostat-
ni z tematów dotyczyć będzie roli 
międzyplonów w płodozmianie 

oraz kontroli efektywności azotu 
w uprawie rzepaku. 

Dla plantatorów rzepaku wio-
sna będzie kluczowym okresem. 
Konieczne będzie oszacowanie 
strat pozimowych, a następnie na-
wożenie. Będzie to wyjątkowo waż-
ne po deszczowej jesieni. Woda wy-
płukała składniki mineralne z gleby, 
przez co konieczne będzie teraz jak 
najszybsze uzupełnienie ich.

(pw)
fot. internet

Administracja rządowa

Ile było podtopień?
Ze sporym opóźnieniem zaczyna się akcja szaco-
wania szkód, jakie wyrządziły jesienne podtopienia. 
A obecnie mamy już do czynienia z zimową wersją 
tego zjawiska.

Wojewoda poprosił o oszaco-
wanie szkód wyrządzonych przed 
podtopienia w drugiej połowie 
2017 roku. Formularze zgłoszeń 
mają być dostępne u sołtysów oraz 
w urzędach gmin. Konieczne bę-
dzie podanie powierzchni podto-
pionych gruntów, areału, z którego 
nie udało się zebrać plonów, areału, 
na którym nie można było dokonać 
zasiewu zbóż lub przeprowadzić 
innych zabiegów agrotechnicznych. 
Uzyskane dane mają być podstawą 
do ewentualnych dalszych działań 
wojewody.

Ubiegłoroczna jesień była 

wprawdzie wilgotna, ale podobne 
zdarzały się w przeszłości, jednak 
wtedy skala podtopień była mniej-
sza. Przyczyn obecnego stanu na-
leży doszukiwać się w kiepskiej 
melioracji. Spółki wodne są biedne. 
Tylko część z nich działa prężnie, 
a i tak nie wystarcza im na wyko-
nanie wszystkich koniecznych prac. 
Jeśli nie nastąpią zmiany, podto-
pień może być więcej. Według da-
nych z ubiegłego roku, do spółek 
wodnych trafia 112 mln zł. Potrzeby 
są prawie siedmiokrotnie większe. 

(pw)

Ustawa zakłada, że od marca 
2018 r. w każdym miesiącu skle-
py będą czynne tylko przez dwie 
niedziele – pierwszą i ostatnią, 
w 2019 roku będzie to tylko jedna 
niedziela w miesiącu – ostatnia. 
Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce 
będzie obowiązywał zakaz handlu 

we wszystkie niedziele z wyjątkiem 
siedmiu w roku – trzech przed-
świątecznych oraz w ostatnich nie-
dziel, przypadających w styczniu, 
kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zakaz handlu nie będzie obo-
wiązywał na rynkach hurtowych, 
gdzie odbywa się sprzedaż produk-

tów rolno-spożywczych. Podobnie 
będzie w skupach zbóż, buraków, 
owoców, warzyw i mleka suro-
wego. To oczywiście nie przywilej, 
a konieczność. W trakcie żniw lub 
wykopków każda godzina jest na 
wagę złota i rolnicy czasem mu-
szą jak najszybciej sprzedać swoje 
zbiory. Otwarte będą także sklepy 
zajmujące się sprzedażą części do 
maszyn rolniczych. 

Nie będzie możliwe omijanie 
ustawy i np. fikcyjne prowadze-
nie przy sklepie miniskupu mleka. 
W ustawie zapisano, że wyłączenie 
spod zakazu dotyczy tylko skupów 
prowadzących wyłącznie taką dzia-
łalność. 

Dla części rolników problemem 
będzie także zamknięcie wielkich 
sklepów w niedziele. Wielu z nich 
robiło wówczas zakupy. Teraz za 
złamanie zakazu handlu grozić 
będzie kara od 1 do 100 tys. zł. Za 
uporczywe łamanie prawa będzie 
można trafić za kratki. 

(pw)
fot. pixabay

Nowinki technologiczne

Roboty na polu 
Rój - to określenie projektu nowoczesnego rolnictwa, 
realizowanego przez firmę Fendt. Roboty mają zastą-
pić tradycyjne ciągniki i siewniki.

Firma Fendt, po fazie ba-
dań, zdecydowała się na rozwój 
projektu, któremu nadano na-
zwę Xavier. Zakłada on budowę 
i sprzedaż małych robotów po-

lnych, które razem tworzyłyby 
rój. Xavier nawiązuje do Xavie-
ra Fendta – dziadka założycieli 
znanej firmy rolniczej. 

W założeniu roboty mają 

zachowywać się niczym pszczo-
ły lub mrówki. Wzajemnie ko-
munikując się, wykonują pracę 
efektywnie i dokładnie. Do za-
dań rolnika należy tylko określe-
nie powierzchni pola i zadania. 
Za resztę odpowiedzialny będzie 
specjalny algorytm, który przy-
dzieli prace robotom. 

Rój ma składać się z 6-12 
robotów. Efektywność to jedna 
maszyna na hektar. Jeśli któ-
ryś z robotów „padnie” na polu, 
system automatycznie tak prze-
straja inne, by wykonały jego 
pracę. Zaletą robotów jest mała 
waga i spore opony, przez co na-
cisk na podłoże jest niemal nie-
zauważalny. Maszyny mają tak-
że dobry wpływ na środowisko: 
nie emitują spalin, ponieważ 
napędza je silnik elektryczny. 
Nie grozi także wyciek olejów 
i innych płynów.

(pw)

Pamiętaj o ubezpieczeniu
Ogłoszono stawki miesięczne ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i ma-
cierzyńskiego dla rolników w pierwszym kwartale 2018 roku. Należy je uregulo-
wać do końca stycznia.

Finanse

Podstawowa miesięczna 
składka na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe w pierwszym 
kwartale 2018 roku wynosić 
będzie 89 zł. Miesięczną skład-
kę na ubezpieczenie wypadko-
we, chorobowe i macierzyńskie 
za każdego ubezpieczonego 

w pierwszym kwartale 2018 roku 
ustalono na 42 zł. Dodatkowa 
miesięczna składka na ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe 
dotyczy także rolników, któ-
rzy mają powyżej 50 hektarów 
przeliczeniowych użytków rol-
nych. W przypadku gospodarstw 

od 50 do 100 ha wyniesie 106 zł. 
Najwięcej zapłacą rolnicy posia-
dający powyżej 300 ha - 425 zł. 

Termin uregulowania na-
leżytych składek za pierwszy 
kwartał 2018 roku upływa 31 
stycznia 2018 roku.

(pw)

Bobry do odstrzału 
Wprowadzenie na terenie całego kraju odstrzału re-
dukcyjnego bobra – to postulat Zarządu Rady Izb 
Rolniczych. 

Izby rolnicze

Bobry aktualnie zimują 
w swoich żeremiach, ale wraz 
z nadejściem wyższych tempera-
tur ponownie pojawią się na na-
brzeżach rowów melioracyjnych, 
rzek i jezior. Swoją pracą dopro-
wadzają do strat rolniczych.

W 2016 roku wydano po-
zwolenia na redukcyjny odstrzał 
łącznie 27 tys. sztuk bobra w cią-
gu trzech lat. Niewiele to dało, 

a straty spowodowane przez te 
gryzonie rosną. Właśnie dlate-
go samorząd rolniczy ponownie 
zgłosił się z wnioskiem o odstrzał 
redukcyjny. Największym proble-
mem jest to, że roczny odstrzał 
bobrów wynoszący 8 tys. sztuk 
jest niższy niż tempo przyrostu 
populacji tych zwierząt. 

(pw)
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Zimno i duża wilgotność po-
wietrza wychładzają organizm, 
który potrzebuje więcej energii, 
by się ogrzać. W tym czasie zdecy-
dowanie warto postawić na ciepłe 
śniadanie, które zapewni ciepło na 
pierwszą część dnia. Tradycyjne 
kanapki z wędliną lub serem nie 
tylko nie rozgrzeją, ale dodatkowo 
powodują zwiększenie wydziela-
nia śluzu, np. w postaci kataru. Do 
silnie śluzotwórczych produktów 
zalicza się nabiał w dużej ilości, 
produkty z białej mąki i produk-
ty z białym cukrem. Co więcej, 
cukier jest największym „zjada-
czem” witamin i mikroelementów 
w naszym organizmie, które są 
niezbędne do aktywności układu 
odpornościowego. Potrawy do-
prawiajmy cynamonem, kurkumą, 
imbirem, a także ziołami takimi 
jak tymianek, oregano, kminek. 
Stosowanie przypraw poprawia 
strawność pokarmu i wzmacnia 
odporność. Zalecana jest też więk-
sza ilość kwasów tłuszczowych 
omega 3. Znajdziemy je w oliwie 
z oliwek z pierwszego tłoczenia czy 
nieoczyszczonym oleju lnianym, 
nasionach (pestki dyni, słonecznik, 
sezam), orzechach i migdałach, 
które dodatkowo są bogatym źró-
dłem mikro- i makroelementów.

Odpowiedni strój
Oprócz diety, trzeba pamiętać 

o odpowiednim ubiorze – takim, 
który nie dopuści ani do wychło-
dzenia, ani do przegrzania organi-
zmu. Pamiętajmy, że dni są różne, 
nie zawsze jest mróz. Często na 
ulicy można spotkać osoby ubrane 
w zimowe kurtki, otulone szalem 
i w czapce, mimo że temperatura 
wynosi np. 7 stopni Celsjusza. 

Ważne jest również, by po-
mieszczenia, w których pracujemy 
i odpoczywamy, miały odpowied-
nią temperaturę (ok. 20 stopni 
Celsjusza) i wilgotność powietrza. 
Przy ogrzewaniu centralnym trud-
no utrzymać odpowiednią wil-
gotność  – pomaga położenie na 
grzejniki wilgotnych ręczników, 
zamoczonych w czystej wodzie. 
Pomieszczenia, w których prze-
bywamy, należy także kilka razy 
dziennie wietrzyć.

Sen jest ważny
Pamiętajmy też o tym, by 

regularnie wysypiać się – co naj-
mniej osiem godzin, bez względu 
na porę roku. Podczas snu układ 
nerwowy, hormonalny i odporno-
ściowy regenerują się. Długotrwały 
brak snu, a nawet jedna noc bez-
senności, może obciążać naturalne 
mechanizmy obronne organizmu 
przed mikroorganizmami. Udo-
wodniono też, że osoby, które śpią 
krótko, przeziębiają się prawie trzy 
razy częściej niż te, które przesy-
piają osiem lub więcej godzin. To, 
czy śpisz efektywnie (bez przerw, 
nie budząc się w nocy), może się 
przyczynić do podwyższenia od-
porności na choroby.

Ćwicz
Regularna, umiarkowana 

aktywność ruchowa wyraźnie 
wzmacnia siły odpornościowe, 
szczególnie osób w średnim wie-
ku i osób starszych. Przejawia się 
to między innymi zwiększeniem 
aktywności i liczby limfocytów. 
Ponadto aktywność fizyczna wpły-
wa na prawidłowe funkcjonowa-
nie różnych układów i narządów, 
m.in.: układu sercowo-naczynio-
wego, oddechowego i układu ru-
chu. Jest to szczególnie ważne przy 
współistniejących chorobach, któ-
re skutkują częstymi infekcjami.

Aby aktywność przynosiła ko-
rzystne rezultaty, musi być regu-
larna. Dla wzmocnienia organizmu 
najlepsze są takie sporty wytrzy-
małościowe, jak: aerobik, pływanie, 
które są uprawiane dwa, trzy razy 
w tygodniu. Ćwiczenia pobudzają-
ce krążenie pomagają zatrzymać 
rozpoczynające się przeziębienie. 
Zalecana minimalna dawka aktyw-
ności ruchowej to jedna godzina 
ćwiczeń dowolnego typu dziennie 
(np. spacer, jazda na rowerze). na 
rowerze).

W aptece i w diecie
Wzmocnienie odporności 

w sezonie jesienno-zimowym to 
najprostszy sposób na uniknięcie 
przeziębień i grypy. Stymulację 
układu odpornościowego gwaran-
tuje odpowiednia dieta, hartowa-
nie się, sport oraz leki i suplemen-
ty dostępne w aptece bez recepty. 

Jednak które wybrać?
Rutyna, nazywana też ruto-

zydem, to związek chemiczny po-
chodzenia naturalnego. W licznych 
badaniach wykazano, że rutozyd 
korzystnie wpływa na odporność, 
a w czasie przeziębienia pozwala 
szybciej wrócić do zdrowia. Jest 
składnikiem wielu leków i suple-
mentów, które skutecznie walczą 
z objawami infekcji wirusowych, 
będącymi główną przyczyną za-
chorowań. 

Rutyna występuje naturalnie 
w wielu roślinach. Należy do dużej 
grupy związków nazywanych fla-
wonoidami, które stanowią swo-
isty system odpornościowy roślin. 
W ludzkim organizmie wykazują 
bardzo podobne działanie. Sama 
rutyna pierwszy raz została po-
zyskana z liści ruty ogrodowej i jej 
zawdzięcza swoją nazwę. Dużą za-
wartość  rutyny stwierdzono także 
w owocach cytrusowych. Obecnie 
rutynę pozyskuje się z pąków pe-
rełkowca japońskiego oraz z ziela 
gryki. Najwięcej tego związku za-
wiera czarny bez, aronia czarna, 
dziurawiec, fiołek trójbarwny. Ze 
względu na fakt, że ludzki orga-
nizm nie jest w stanie samodziel-
nie zsyntetyzować rutyny, bar-
dzo istotne jest, by dostarczać ją 
w diecie lub sięgać po odpowiednio 
skomponowane suplementy. 

Jak działa rutyna? Uszczelnia 
naczynia krwionośne, co utrudnia 
drobnoustrojom infekowanie in-
nych części organizmu, ogranicza 
to także powstawanie obrzęków 
w obrębie gardła i nosa. Jedno-
cześnie dzięki swojemu działaniu 
przeciwzapalnemu zmniejsza ak-
tywność czynników  odpowie-
dzialnych za powstawanie gorącz-
ki i bólu. Do kompletu zdolności 
rutyny do zwalczania najbardziej 
przykrych objawów infekcji gór-
nych dróg oddechowych, kataru 
siennego czy grypy, należy dodać 
jej właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwwirusowe.

W okresie jesienno-zimowym, 
kiedy dostępność świeżych owo-
ców i warzyw jest ograniczona 
warto wspomóc się suplementa-
cją. 

Witamina E – chroni orga-
nizm przed działaniem wolnych 
rodników, jest silnym antyoksy-
dantem, inaczej silnym przeciw-
utleniaczem. Ma to bardzo duże 
znaczenie, gdyż w przypadku in-
fekcji i stanu zapalnego dochodzi 
do dużej produkcji utleniaczy – 
wolnych rodników, które muszą 
być zneutralizowane. Witaminę E 
znajdziemy w szprotkach, kaszy 
gryczanej, ziarnach zbóż, zielo-
nych warzywach liściastych, zielo-
nym groszku, kukurydzy, olejach, 

w mleku i maśle. 
Witamina A– pełni wiele 

przeróżnych funkcji. Jej wpływ na 
układ odpornościowy związany jest 
głównie ze wzmacnianiem bariery 
utrudniającej dostanie się drobno-
ustrojów do organizmu –  chroni 
nabłonek dróg oddechowych. Wi-
tamina A znajduje się maśle, jajach, 
tranie, produktach mlecznych czy 
wątróbce. Uwaga! Należy do wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach, 
dlatego przyjmujemy ją podczas 
albo po posiłku.

Cynk – kojarzy nam się głów-
nie ze zdrową cerą, mocnymi pa-
znokciami i lśniącymi włosami – to 
prawda, gdyż mikroelement ten 
jest składnikiem wielu enzymów 
biorących udział w procesach re-
generacyjnych organizmu. Spełnia 
on również wiele innych funkcji, 
z których zasadniczą jest wzmac-
nianie naszego układu odporno-
ściowego. Cynk jest niezbędny do 
aktywowania hormonu o nazwie 
tymulina, wydzielanego przez 
grasicę i stymulującego produk-
cję limfocytów T, niezbędnych do 
prawidłowej odpowiedzi odporno-
ściowej. Dzięki zapewnieniu odpo-
wiedniej ilości cynku, wzmacniamy 
nasz układ odpornościowy, ak-
tywnie zapobiegając przeziębieniu 
czy grypie. A w przypadku gdy już 
zachorujemy, dodatkowe spożycie 
cynku pomoże nam złagodzić ob-
jawy choroby oraz skrócić czas jej 
trwania. Cynk jest obecny w otrę-
bach pszennych, wołowinie, ziar-
nach sezamu i pestkach dyni.

Selen – wśród licznych wła-
ściwości selenu najważniejszą jest 
wzmacnianie układu odpornościo-
wego. Po zaaplikowaniu optymal-
nych dawek selenu osobom z jego 
niedoborem, organizm wielokrot-

nie zwiększa poziom wytwarza-
nych ciał odpornościowych, limfo-
cytów makrofagów, czyli komórek 
żernych. Podobnie jak i inne mi-
kroelementy, selen wspomaga 
walkę organizmu z różnymi bak-
teriami, wirusami. Osoby często 
chorujące na opryszczkę powinny 
szczególnie uważać, by niedobór 
selenu u nich nie wystąpił. Selen 
broni organizm również przed 
półpaścem. Znajdziemy go w wą-
tróbce, łososiu, jajkach, orzechach 
brazylijskich czy krewetkach.

Tran – zawiera nienasycone 
kwasy tłuszczowe – NNKT, któ-
re są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Olej 
z wątroby dorsza i rekina bogaty 
jest w ważne kwasy, do których 
należą EPA, DHA, a także ome-
ga 3, 6. To one są odpowiedzialne 
za prawidłową krzepliwość krwi, 
wspomagają pracę serca oraz 
przeciwdziałają tworzeniu się za-
krzepów. W składzie tranu może-
my znaleźć wit. A i D. Nienasycone 
kwasy tłuszczowe z grupy omega 
3 i omega 6 dostarczają organi-
zmowi budulca do produkcji hor-
monów przeciwzapalnych, które 
usprawniają pracę układu odpor-
nościowego. 

Należy jednak pamiętać, że 
tranu i innych witamin nie można 
stosować podczas antybiotykote-
rapii, ponieważ wspomagają wów-
czas nie tylko osłabiony organizm, 
lecz także bakterie czy wirusy, któ-
re wywołują chorobę. 

Za tydzień o naturalnych spo-
sobach wspierania odporności 
i probiotykach.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay

Jak wzmocnić odporność? 
ZDROWIE  Od jesieni do wczesnej wiosny nasz organizm jest bardziej niż zwykle podatny na spadek od-
porności, brak witalności. Jak zadbać o dobrą formę w tym czasie?
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Wąbrzeźno
 W niedzielę 28 stycznia o 16.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury 

wystąpi kabaret „Jurki”. Bilety w cenie 40 zł/os., grupowe 35 zł (od 15 
osób) do nabycia w kasie WDK, od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. 

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

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

Golub-Dobrzyñ 
 W piątek 26 stycznia o 18.00 warto wybrać się do Domu Kultury 

na spotkanie z kulturą latynoamerykańską. Tym razem będzie można 
poznać bliżej Kolumbię. W programie m.in. otwarcie wystawy prac 
plastycznych przygotowanych przez uczestników konkursu „Klimaty 
Kolumbii” oraz wystawy fotograficznej Ryszarda Sobolewskiego, pre-
zentacja multimedialna „Tygiel kultury - podróże po Kolumbii”, kier-
masz rękodzieła artystycznego, degustacja pod hasłem „kawy świata”, 
fiesta z zespołem tańca latynoamerykańskiego oraz koncert Mili More-
na. Spotkania z kulturą kolumbijską zainauguruje ambasador Kolumbii 
w naszym kraju Javier Dario Higuera Angel. Bezpłatne zaproszenia są 
do odbioru w sekretariacie Domu Kultury. Nasz Tygodnik jest partnerem 
spotkań z kulturą latynoamerykańską. 

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

Rypin
 W piątek 26 stycznia o 17.00 w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej odbędzie 

się spotkanie z dr Kamillą Pawłowską zatytułowane „Różnorodność 
ssaków w ekosystemach plejstocenu”. Wstęp wolny.

 W czwartek 1 lutego w tym samym miejscu i o tej samej godzinie 
zostanie otwarta wystawa Wojciecha Chwiałkowskiego pt. „Między 
skrzydłami łabędzi”. Wstęp bezpłatny. 

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

Lipno
 W środę 24 stycznia o 17.00 w kinie Nawojka będzie można obejrzeć 

film „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy. Po projekcji planowane 
jest spotkanie z aktorką Małgorzatą Potocką. Bilety kosztują 10 zł. 

 W niedzielę 4 lutego o 17.00 i 19.00 Urząd Miejski w Lipnie i Miejskie 
Centrum Kulturalne zapraszają na doroczny spektakl świąteczny. Tym 
razem lokalni artyści wystawią „Kolor nadziei”. Autorką scenariusza jest 
Katarzyna Malinowska, a za reżyserię odpowiada Anna Sawicka-Borko-
wicz. Bilety w cenie 20 zł są do nabycia w sekretariacie MCK. Dochód 
zostanie przeznaczony na organizację zajęć feryjnych dla dzieci. 

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Sklej i wystartuj
HOBBY  W sobotę 24 lutego w Rypińskim Centrum Sportu 
odbędzie się VIII Konkurs Modeli Kartonowych i Makiet Histo-
rycznych

Brodnica

Hit na dużym ekranie 
W piątek 26 stycznia w Brodnicy, w ramach DKF-u, będzie można obejrzeć film 
„Cicha noc” w reżyserii Piotra Domalewskiego.

„Cicha noc” to jeden z naj-
lepiej przyjętych polskich fil-
mów minionego roku. Opowiada 
o Adamie, na co dzień pracują-
cym za granicą, który przyjeżdża 
na święta do rodzinnego domu 
na polskiej prowincji. Bohater na 
początku ukrywa prawdziwy po-
wód wizyty, ale z czasem zaczyna 
wtajemniczać krewnych w swoje 

plany. Szczególną rolę do ode-
grania w intrydze ma jego ojciec, 
brat, z którym jest w konflikcie, 
oraz siostra z mężem. Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy Adam oznajmia, że zostanie 
ojcem. Wtedy, zgodnie z polską 
tradycją, na stole pojawia się al-
kohol. Nikt z rodziny nie spodzie-
wa się, jak wielki wpływ na życie 

wszystkich będą miały dalsze wy-
darzenia wigilijnej nocy. 

Na ekranie zobaczymy m.in. 
Dawida Ogrodnika, Arkadiusza 
Jakubika i Tomasza Ziętka. Po-
czątek seansu o 18.00 Bezpłatne 
wejściówki są do odbioru w Brod-
nickim Domu Kultury. 

(ToB)

Pierwsza edycja została zor-
ganizowana w 2011 roku w Szkole 
Podstawowej nr 1. Od tego czasu 
konkurs przygotowywany przez 
Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
cieszy się coraz większą popu-
larnością, wpisując się w kalen-
darz najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych Rypina. Co roku 
w ostatni weekend lutego w Ry-
pinie pojawiają się modelarze 
z Pomorza, Mazowsza, Wielko-
polski oraz sąsiednich miast.

Impreza rozpocznie się 
w południe i potrwa do 16.30. 
W tym czasie goście będą mie-
li okazję oglądać najciekawsze 
prace modelarzy z całej Polski. 
W konkursie wezmą udział twór-
cy indywidualni i zrzeszeni, któ-
rzy do 17 lutego przyślą formula-
rze zgłoszeniowe. Podstawowym 
materiałem do budowy modeli 
musi być papier w różnych po-
staciach. 

Modelarze będą rywalizo-

wać w dwóch kategoriach wie-
kowych: junior (do 18 lat) i senior 
(od 18 lat), w takich klasach jak 
np. samoloty i śmigłowce do 1945 
r., pojazdy kołowe, gąsiennicowe, 
szynowe czy okręty i żaglowce. 
W tym roku dojdzie także nowa 
klasa pt. „Niepodległość”. 

– To kategoria specjalnie de-
dykowana obchodom 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
– czytamy w regulaminie. Jest 
to kategoria, w której mogą być 
prezentowane obiekty ze wszyst-
kich wyżej wskazanych kategorii 
(z wyłączeniem S2, G), które po-
siadać będą cechy wskazujące na 
związki danego obiektu z walka-
mi niepodległościowymi, budyn-
ki związane z niepodległością, 
figurki, dioramy, etc. typu malo-
wanie, oznakowanie, dioramy ze 
scenkami sytuacyjnymi. 

Regulamin oraz kartę zgło-
szeniową można znaleźć na stro-
nie: www.muzeum.rypin.eu.

(ToB)
fot. archiwum

Wąbrzeźno

Spektakl dla najmłodszych
20 lutego o godz. 11.00 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na bezpłatny spektakl 
teatralny dla dzieci pt. „Tam gdzie mieszkają lalki…”. 

Wykonawcami przedstawienia 
będą młodzi aktorzy koła teatral-
nego w Plemiętach.

– Proponowany przez Szkołę 
Podstawową w Plemiętach spek-
takl to przedstawienie przenoszące 

nas w świat bajek, tak bliski każde-
mu, ale jednocześnie tak daleki we 
współczesnym świecie – informuje 
WDK. 

– Dzieci i dorośli obecnie „za-
sypywani” nowoczesnością, ogro-

mem wrażeń, wręcz ich natłokiem, 
odchodzą od tego co normalne, 
dobre, proste, od książki, bajki i od 
wartości, które w nich są zawarte – 
mówią autorzy spektaklu. 

– Kocham teatr, bo jest inny, 
żywy – mówi jedna z „aktorek”. 
– „Żywy” w przeciwieństwie do 
tego, co dzisiaj daje nam tak często 
świat  – dodaje. 

Rezerwacja miejsc i odbiór 
wejściówek w Dziale Animacji Kul-
tury WDK osobiście lub pod nume-
rem telefonu 56 688 17 27, wew. 24. 
Liczba miejsc ograniczona. 

(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. 58
09:15 Blondynka odc. 70 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 10 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 27 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:39 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyjątkowe maluchy w świecie 
 zwierząt odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 181 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 10
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 52 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3249 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 17 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 194 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:25 Powstrzymać Holocaust 
 - dokumentalny 
00:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 9 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 133 - serial

06:15 Szpital odc. 239 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 172 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 4 - serial

09:05 Kryminalni odc. 5 - serial

10:10 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 6

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 514 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 173 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 413 - serial

14:55 Szpital odc. 240 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 6 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 515 - serial

20:00 Licencja na miłość 

 - komedia romantyczna 

21:55 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

23:00 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 7

23:05 Ognista miłość - serial

02:55 Moc magii odc. 24

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 22 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 25 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 22 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 25 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 55
09:00 Esmeralda odc. 115 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 116 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 3 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 26 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 162
15:00 Detektywi w akcji odc. 27 - serial
16:00 Esmeralda odc. 117 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 118 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 4 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 135 - serial
21:00 Grudge III: Powrót klątwy - thriller
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 134 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 32
00:55 Sekrety sąsiadów odc. 74 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 212 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
08:00 Rewir odc. 17 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 12 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 18 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 76 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 47 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 48 - serial
17:05 Rewir odc. 18 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 17 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
20:00 Hudson Hawk 
 - komedia sensacyjna 
22:00 Wakacje w krzywym zwierciadle 
 - komedia 
00:00 Obrońca - sensacyjny 

08:00 Teledysk 

08:05 Zakładka odc. 4

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę odc. 69

09:15 Rozmowy o miłości - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 14 - serial

12:05 Czterdziestolatek - 20 lat później 

 odc. 15 - serial

13:15 Braciszek - biografi czny 

15:10 Ballada o ścinaniu drzewa 

 - komedia 

15:45 Chuligan literacki 

16:25 Hania - obyczajowy 

18:10 Między dźwiękiem a ciszą 

 - wspomnienie o Witoldzie 

 Lutosławskim - dokumentalny 

19:10 Muzyka pod Liberatorem odc. 3 

19:45 Moonshine - animowany

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 19

22:20 Alisa w krainie wojny 

 - dokumentalny 

23:50 Pajęczarki - komedia 

01:45 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień 
06:55 A potem nazwali go bandytą 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 2
08:40 Ukryte skarby odc. 18
09:15 Czas honoru odc. 74 - serial
10:05 Polska 1050 odc. 1 - serial
10:35 Nowe Ateny odc. 70
11:30 Flesz historii
11:50 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej 
12:15 Obława - dokumentalny 
13:15 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:45 Sensacje XX wieku odc. 162
14:15 Sensacje XX wieku odc. 163
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 64 - serial
15:20 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 4 - dokumentalny 
16:25 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 35
17:45 Czas honoru odc. 75 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 88
19:20 Sensacje XX wieku odc. 164
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 4 - serial
21:30 Aminata - siła miłości odc. 3
22:15 Spór o historię odc. 57
22:55 Szpiedzy odc. 4 - serial
23:30 Ośmiornica odc. 64 s. 7 - serial
00:40 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 2

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 W Solankowej Dolinie - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Błogosławiony męczennik 
 - dokumentalny 
14:00 Chwała Pani: Pieśni dla Maryi 
15:30 Bezdomność to nie 
 stracone życie 
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 Syria - śladami św. Pawła
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Bazylika św. Pawła za murami 
 - dokumentalny 
17:30 Nieszpory w święto Nawrócenia 
 św. Pawła z Bazyliki św. Pawła 
 za Murami 
18:30 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 22 - 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 Święty Paweł w Grecji 
 - dokumentalny 
22:40 Petra - tajemnicze miasto

05:55 Rod zink a. pl odc. 2 - serial
06:35 Afryka od kuchni odc. 12 - serial
07:05 M jak miłość odc. 213 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 526 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 71 - serial
13:45 Na sygnale odc. 127 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 75 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Na dobre i na złe” odc. 18
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 35 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 9 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
20:45 Dzięki Bogu już weekend odc. 12
21:05 The Good Doctor odc. 7 - serial
21:55 W kręgu miłości - melodramat
23:55 Sekrety i grzeszki 
 - komediodramat 
1:55 Czołg - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 13
07:50 Doradca smaku odc. 10
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2172
10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 6
11:00 Ukryta prawda odc. 534 - serial
12:00 Szkoła odc. 276 - serial
13:00 19+ odc. 173 - serial
13:30 19+ odc. 174 - serial
14:00 Szpital odc. 420 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 8
16:00 Szkoła odc. 277 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 535 - serial
18:00 Szpital odc. 421 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 7
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 73
19:55 Uwaga! odc. 5201
20:10 Doradca smaku odc. 6
20:15 Na Wspólnej odc. 2619 - serial
20:55 Milionerzy odc. 51, 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15
22:30 Psy - sensacyjny 
00:50 I stanie się koniec - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 605 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 292 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 293 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 110 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 597 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 218 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 411 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2617 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 657 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 101 - serial
17:00 Gliniarze odc. 89 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2618 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 469 - serial
20:05 Moja dziewczyna wychodzi 
 za mąż - komedia romantyczna 
22:20 Nigdy więcej - thriller
00:50 Robot i Frank - komediodramat 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:45 Chuligan literacki 13:45 Sensacje XX wieku

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

Franz Maurer, długoletni funkcjonariusz SB, zostaje 
przeniesiony do policji kryminalnej. Bierze udział 
w akcji skierowanej przeciwko międzynarodowej 
grupie przestępczej. Podczas działań, których 
celem jest ujęcie gangsterów, giną trzej policjanci 
z oddziału Franza. 

Ben i Sadie właśnie się zaręczyli. Pragną 
jak najszybciej stanąć na ślubnym kobiercu. 
Narzeczona chciałaby, aby uroczystość odbyła się 
w jej rodzinnym kościele św. Augustyna, niestety, 
wszystkie terminy na najbliższe dwa lata zostały już 
zarezerwowane. 

„Licencja na miłość”
(2007r.) TVN 7 20:00

„Psy”
(1992r.) TVN 22:30
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 19
09:15 Ojciec Mateusz odc. 194 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 11 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 28 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyjątkowe maluchy 
 w świecie zwierząt odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 182 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 11
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
16:00 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 53 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 18
21:25 Hrabia Monte Christo 
 - przygodowy
23:40 Porwanie - thriller
01:20 Agent XXL II 
 - komedia sensacyjna 

05:15 Ukryta prawda odc. 134 - serial

06:15 Szpital odc. 240 - serial

07:10 Sąd rodzinny odc. 173 - serial

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 4 - serial

09:05 Kryminalni odc. 6 - serial

10:10 Wszystkie twarze 

 Grzegorza Damięckiego odc. 7

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 515 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 174 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 414 - serial

14:55 Szpital odc. 241 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 7 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 516 - serial

20:00 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - obyczajowy 

21:50 Na żywo - sensacyjny 

23:40 Zabójcza broń odc. 15 - serial

00:40 Nie z tego świata 

 odc. 18 s. 5 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 23 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 23 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 26 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 56
09:00 Esmeralda odc. 117 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 118 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 4 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
13:00 Galileo odc. 638 
14:00 Galileo odc. 639 
15:00 Detektywi w akcji odc. 28 - serial
16:00 Esmeralda odc. 119 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 120 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 5 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 4 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 132 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 133 - serial
23:05 Pitch Black - fi lm SF
01:20 Księga rekordów 
 Guinnessa - 50 lat

06:00 To moje życie! 
 odc. 213 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
08:00 Rewir odc. 18 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 13 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 19 - serial
14:45 Królowa serc odc. 77 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 48 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 49 - serial
17:05 Rewir odc. 19 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
20:00 Skaza - sensacyjny 
22:05 Brick Mansions. Najlepszy 
 z najlepszych - sensacyjny 
23:55 Ekspedycja - horror 
01:30 Allo, Allo odc. 20 s. 5 - serial

08:00 Teledysk 

08:10 Kronos odc. 8

08:55 Informacje kulturalne 

09:20 Hania - obyczajowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 1 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 2 - serial

12:15 Którędy po sztukę odc. 69

12:25 Informacje kulturalne 

12:50 Witold Lutosławski - Symfonia

13:45 Wakacje w Amsterdamie 

 - dramat obyczajowy 

15:20 Nienasyceni odc. 3

15:55 Zmruż oczy - komediodramat 

17:40 Alfabet - dokumentalny 

19:40 Coming out 2017 - inny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jak ojciec i syn 

 - dramat obyczajowy 

22:30 Tygodnik kulturalny 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 20

23:30 Jazz & the Philharmonic 

01:10 Jak utopić doktora Mraczka 

 - komedia 

06:50 Był taki dzień 
07:00 Sen o morzach i koloniach 
 - dokumentalny 
07:45 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 2 - serial
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 3
08:30 Ukryte skarby odc. 19
09:05 Czas honoru odc. 75 - serial
10:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 28 - serial
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 4 - serial
10:50 Podróże z historią odc. 47
11:20 Taśmy bezpieki odc. 35
11:55 Pięć dni z życia prymasa 
 - dokumentalny 
12:30 Wrogowie ognia
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 88
14:05 Sensacje XX wieku odc. 164
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 22 - serial
15:10 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1 - serial
16:15 Apteka pod Orłem 
 - dokumentalny 
17:00 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 17
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 11
17:45 Czas honoru odc. 76 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 45 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 94
19:20 Sensacje XX wieku odc. 78
19:55 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 22
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 1 - serial
21:35 Aminata - siła miłości odc. 4
22:30 Szerokie tory odc. 116
23:10 Śmierć Stalina - dokumentalny 
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 3

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 22 - 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 
11:10 Syria - śladami św. Pawła
11:25 Głos Polski 
11:35 Generał Fieldorf „Nil”
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Święty Paweł w Grecji 
 - dokumentalny 
14:40 Urugwaj
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 Świętość w codzienności 
 - św. Joanna Beretta Molla 
 - 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 odc. 7 - 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. 36 - serial

05:55 Rod zink a. pl odc. 3 - serial
06:30 Podróże z historią odc. 50
07:05 M jak miłość odc. 214 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 527 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 72 - serial
13:40 Na sygnale odc. 128 - serial
14:10 Coś dla Ciebie odc. 136
14:40 Rod zink a. pl 
 odc. 213 s. 11 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 9 - serial
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć odc. 36 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 10 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
20:45 Igrzyska śmierci - fi lm SF
23:15 W pogoni za wolnością 
 - komediodramat 
00:50 The Good Doctor odc. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2173

10:55 Wszystkie twarze Grzegorza 

 Damięckiego odc. 7

11:00 Ukryta prawda odc. 535 - serial

12:00 Szkoła odc. 277 - serial

13:00 19+ odc. 175 - serial

13:30 19+ odc. 176 - serial

14:00 Szpital odc. 421 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 8

16:00 Szkoła odc. 278 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 536 - serial

18:00 Szpital odc. 422 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 74

19:50 Uwaga! odc. 5202

20:00 Harry Potter i Czara Ognia 

 - przygodowy

23:20 Beowulf - przygodowy

01:40 Życie bez wstydu odc. 6 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 606 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 294 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 295 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje 
 życie odc. 111 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 598 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 219 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 412 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2618 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 658 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 102 - serial
17:00 Gliniarze odc. 90 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2619 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 470 - serial
20:10 Sami swoi - komedia 
21:55 Terminator: Ocalenie - fi lm SF
00:30 Kraj bezprawia 
 - dramat kryminalny 

07:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Przygody pana 
Michała 17:45 Czas honoru

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

14-letni Harry rozpoczyna czwarty rok nauki 
w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Wszystko 
wskazuje, że będzie to niezwykły rok, a to dzięki 
organizowanemu Turniejowi Trójmagicznemu, 
w którym biorą udział przedstawiciele trzech 
największych magicznych uczelni. 

Pierwsza część komediowej sagi o zwaśnionych 
rodzinach Pawlaków i Kargulów, które nie mogą 
bez siebie żyć. Przedwojenny spór o miedzę i krowę 
Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę, znajduje 
nieoczekiwane rozstrzygnięcie po wojnie.

„Sami swoi”
(1967r.) Polsat 20:10

„Harry Potter i Czara Ognia”
(2005r.) TVN 20:00
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09:50 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:45 Córka kapitana odc. 4
09:50 Korona królów odc. 14 - serial
10:20 Korona królów odc. 15 - serial
10:55 Korona królów odc. 16 - serial
11:20 Korona królów odc. 17 - serial
12:00 Studio Raban odc. 17
12:35 Sekrety budapesztańskich jaskiń 
 - dokumentalny 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 114
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 8 - serial
15:15 Biało-Czerwoni odc. 12
15:30 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
17:00 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
18:25 Opole na bis Koncert 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 16 przecznic - sensacyjny 
22:05 Agent XXL II 
 - komedia sensacyjna 
23:50 Hrabia Monte Christo 
 - przygodowy
02:10 Dama w czarnym welonie 
 odc. 8 - serial

05:40 Ukryta prawda odc. 135 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 2 - serial

09:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 s. 2 - serial

10:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 20 s. 2 - serial

11:40 Kryminalni odc. 3 - serial

12:40 Kryminalni odc. 4 - serial

13:45 Kryminalni odc. 5 - serial

14:50 Tomcio Grubasek - komedia 

16:55 Śnięty Mikołaj - komedia 

19:00 Kiedy anioły śpiewają - komedia 

20:50 Honey - komedia romantyczna 

22:50 Paranoja - thriller

01:05 Moc magii odc. 26

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 24 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 24 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 27 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 6 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial
08:55 Garfi eld - serial
09:10 Łowca krokodyli - przygodowy
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 335 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 336 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 337 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 163
15:05 Paladyn II - Korona i smok 
 - fantastyczny 
17:05 Zabójcze wody - horror 
19:00 Galileo odc. 640 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 338 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 134 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 135 - serial
00:05 Outpost: Front wschodni - horror 

06:00 Skorpion odc. 7 s. 2 - serial

06:50 Taki jest świat odc. 43 s. 3

07:30 Tajemnice medyczne 

 odc. 5 - serial

08:25 Tajemnice medyczne 

 odc. 6 - serial

09:25 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6 - serial

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 7 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 8 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 9 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 10 - serial

14:00 Księżniczka dwóch światów 

 powraca - fantastyczny 

16:00 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia sensacyjna 

17:55 Hudson Hawk

 - komedia sensacyjna 

20:00 13. dzielnica - sensacyjny 

21:45 Prowokacja - sensacyjny 

23:25 Ojczym - thriller

01:30 Allo, Allo odc. 22 s. 5 - serial

08:00 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 4 - serial

09:00 .!? - inny 

09:10 Informacje kulturalne 

09:30 Kemping - krótkometrażowy 

10:00 Pejzaż bez ciebie 

 - Krzysztof Klenczon

11:00 Białoruski klimat odc. 3 - inny

11:40 Żółty szalik - obyczajowy 

12:55 Kuracjusz jestem - dokumentalny 

14:05 Kwiat pustyni - biografi czny 

16:15 Wydarzenie aktualne

16:45 Którędy po sztukę odc. 69

16:55 Droga młodych - dokumentalny 

18:05 Informacje kulturalne 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Ewolucja hip hopu odc. 4 - serial

20:20 Artysta - komedia romantyczna 

22:10 Pixies: Live at 

 Maida Vale Studios 

23:20 Młoda i piękna 

 - dramat obyczajowy 

01:05 Autoportret z kochanką 

 - obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 454
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 4 - serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 4 
08:25 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 110
08:45 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 5 - serial
09:25 Siedem życzeń odc. 3 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 125
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 12 - serial
11:45 Dzikie Chiny odc. 4 - serial
12:50 Amerykańska broń 
 odc. 4 - dokumentalny 
13:45 Szerokie tory odc. 43
14:25 Wielka gra odc. 54
15:25 Spór o historię odc. 167
16:05 Uciekinier - dokumentalny 
17:05 Zapomniany kraj
17:45 Sprawiedliwi odc. 2 - serial
18:35 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 99
18:55 Generałowie Hitlera odc. 4 - serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 4 - serial
21:35 Koło historii odc. 57
22:15 Ocaleni - dokumentalny 
23:25 Powstrzymać Holocaust 
 - dokumentalny 
00:35 Colette - dramat wojenny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
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 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już 
 wierzyć w Boga
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 36 - serial
14:45 Piloci. Biało-czerwoni z Dęblina 
 - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Ochotnik do Auschwitz
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza ks. 
 bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Jestem Gabriel - obyczajowy 

06:05 Mgławica Oriona - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1344 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 4
11:15 Ukryte skarby odc. 11
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1786 - serial
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1787 - serial
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1788 - serial
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 3
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rod zink a. pl 
 odc. 214 s. 11 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 20
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 9
21:15 The Voice Kids odc. 10
22:20 Sztuka zbrodni odc. 3 - serial
23:25 Rani odc. 3 - serial
00:30 Stan gry - thriller

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem odc. 2

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1045

11:00 Na Wspólnej odc. 2616 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2617 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2618 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2619 - serial

12:45 Domowe rewolucje odc. 3 s. 2

13:40 Azja Express odc. 10 s. 2

15:10 Gwiezdne wojny VI 

 - Powrót Jedi - fi lm SF

17:55 Tu się gotuje! odc. 9

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 15

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 75

19:45 Uwaga! odc. 5203

20:00 Och, życie 

 - komedia romantyczna 

22:25 Prosto w serce 

 - komedia romantyczna 

00:40 Śmierć się śmieje - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
07:45 My3 odc. 23
08:15 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 
 Berk odc. 3 - serial
08:45 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 43 - serial
09:15 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 44 - serial
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 35 - serial
10:15 Ewa gotuje odc. 288
10:50 Król Artur - przygodowy
13:45 Sami swoi - komedia 
15:20 Świętokrzyska Gala 
 Kabaretowa 2017 
17:45 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 135 - telenowela
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 136 - telenowela
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 471 - serial
20:10 Skubani - animowany
22:00 Magic Mike - komediodramat 
00:20 Egzorcyzmy Molly Hartley 
 - horror 

08:50 Gotowe na wszystko 14:00 STOP Drogówka 09:25 Lombard. Zycie pod 
zastaw 14:05 Kwiat pustyni 10:20 Okrasa łamie 

przepisy

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

Rozsądna Holly Berenson jest obiecującą 
restauratorką. Nierozstający się z czapką baseballową 
Eric Messer to ambitny, ale nieco zarozumiały 
dziennikarz sportowy. Po koszmarnej pierwszej 
randce oboje są przekonani, że w przyszłości będą 
się spotykać wyłącznie na urodzinach małej Sophie.

Jack Mosley to nadużywający alkoholu, zmęczony 
życiem funkcjonariusz nowojorskiej policji. Wkrótce 
ma przejść na emeryturę. Policjant otrzymuje 
do wykonania proste zadanie – ma eskortować 
taksówkarza Eddiego Bunkera w drodze z aresztu 
do sądu. 

„16 przecznic”
(2006r.) TVP 1 20:15

„Och, życie”
(2010r.) TVN 20:00



Niedziela, 28 stycznia 2018

09:45 Sonda II

05:35 Klan odc. 3249 - telenowela
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. 646
09:15 Jak to działa? odc. 152 
09:45 Sonda II odc. 72 
10:15 Zakochaj się w Polsce odc. 57
10:45 Na imię miał Franciszek odc. 3
11:40 Sekrety mnichów odc. 17
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:00 Góry - życie ponad chmurami 
 odc. 2 - serial
14:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 5 s. 2 - serial
15:10 Halo, tu Pjongczang odc. 11
15:25 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
17:00 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata w Zakopanem 
 Skoki narciarskie 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 71 - serial
21:10 Smak miłości - dramat miłosny 
22:50 Mandela: Droga do wolności 
 - biografi czny 
01:20 16 przecznic - sensacyjny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 25 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 2 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 25 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 28 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 7 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial

09:00 Karzeł Długonos - przygodowy

10:55 Galileo odc. 639 

11:55 Galileo odc. 640 

13:00 Błękitny Grom - sensacyjny 

15:25 119 dni na Pacyfi ku 

 - dramat obyczajowy 

17:20 Trefny wóz - thriller

19:00 Galileo odc. 641 

20:00 Niecne uczynki - komedia 

21:50 Pitch Black - fi lm SF

00:00 STOP Drogówka odc. 163

06:00 Skorpion odc. 8 s. 2 - serial

06:50 Allo, Allo odc. 2 s. 5 - serial

07:25 Allo, Allo odc. 3 s. 5 - serial

07:55 Allo, Allo odc. 4 s. 5 - serial

08:30 Allo, Allo odc. 5 s. 5 - serial

09:05 Allo, Allo odc. 6 s. 5 - serial

09:45 Przygody Merlina odc. 7 - serial

10:45 Przygody Merlina odc. 8 - serial

11:40 K-9: Prywatny detektyw 

 - komedia sensacyjna 

13:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

16:00 Bibliotekarz: tajemnica włóczni 

 odc. 1 - przygodowy

18:00 Wakacje w krzywym zwierciadle 

 - komedia 

20:00 Centurion - sensacyjny 

22:00 Król Skorpion 4: Utracony tron 

 - sensacyjny 

00:10 Wikingowie odc. 4 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 5 - serial

09:05 Miniatury fi lmowe do muzyki 

 klasycznej odc. 28 - animowany

09:10 Miniatury fi lmowe do muzyki 

 klasycznej odc. 38 - animowany

09:20 Informacje kulturalne 

09:40 Scena klasyczna odc. 4

10:35 Trzeci punkt widzenia odc. 221

11:15 Żeniac - komedia 

12:45 Artysta - komedia romantyczna 

14:35 La Traviata Opera 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 69 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 477

18:10 Solidarność, Solidarność 

 - krótkometrażowy 

20:20 Opowieści weekendowe: 

 Urok wszeteczny - obyczajowy 

21:30 Scena klasyczna odc. 16

22:20 Trzeci punkt widzenia odc. 221

23:00 Córki dancingu 

00:40 Każde dotknięcie zostawia ślad 

 - Alina Szapocznikow 

 - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 455
07:00 Park Narodowy Gór Stołowych 
 - dokumentalny 
08:05 Proboszcz Majdanka 
 - dokumentalny 
09:05 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 3 - serial
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 4 - serial
10:10 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 14
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 162
10:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 13 - serial
11:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1 - serial
12:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4 - dokumentalny 
14:05 Szerokie tory odc. 94
14:40 10% dla mnie - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 55
17:15 Ex libris 
17:45 Sprawiedliwi odc. 3 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 9 - serial
18:50 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 1 - serial
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Colette - dramat wojenny 
22:45 Wcielenia zła odc. 1 - serial
23:45 Tu stoję... - obyczajowy 
01:05 Ocaleni - dokumentalny 

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. 4
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków - 
07.06.1999 - przemówienie Jana 
 Pawła II podczas Nabożeństwa 
 Czerwcowego w Toruniu 
 - dokumentalny 
14:00 Jestem Gabriel - obyczajowy 
15:35 Mówią, że po okropnościach 
 Auschwitz nie można już 
 wierzyć w Boga
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Zerwany kłos - religijny
18:35 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Brat Ogień odc. 21 - 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. 11 - serial
22:20 Święty na każdy dzień 
22:30 Vatican Magazine

05:55 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 8 - serial
07:05 M jak miłość odc. 1345 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1789 - serial
09:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
10:30 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:25 Makłowicz w podróży odc. 38
12:00 Shenandoah - western 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 692 - serial
16:20 The Voice Kids odc. 9
17:05 The Voice Kids odc. 10
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 173 - serial
19:25 Rod zink a. pl odc. 221 - serial
20:05 Stan gry - thriller
22:25 Znam kogoś, kto cię szuka 
 - dramat obyczajowy 
00:00 Genocyd. Tryptyk o kanonie 
 nadziei - dokumentalny 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1046

11:00 Domowe rewolucje odc. 4 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 835

12:35 Drzewo marzeń odc. 6

13:35 Piorun - animowany

15:40 Harry Potter i Czara Ognia 

 - przygodowy

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 76

19:45 Uwaga! odc. 5204

20:00 Zmierzch - fantastyczny 

22:40 Fatum - horror 

00:50 MasterChef odc. 10 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:35 My3 odc. 24

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 4 - serial

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 45 - serial

09:05 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 46 - serial

09:35 Mrówka Z - animowany

11:25 Artur i Minimki III. Dwa światy 

 - animowany

13:35 Skubani - animowany

15:35 Ojciec panny młodej II - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 90

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 257

20:00 XXIII Festiwal Kabaretów 

 w Koszalinie 

23:40 Złodziejski kodeks - sensacyjny 

01:55 Hancock - sensacyjny 

05:40 Ukryta prawda odc. 136 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 21 s. 2 - serial

09:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 22 s. 2 - serial

10:50 Kryminalni odc. 6 - serial

11:50 Kryminalni odc. 7 - serial

12:55 Uwolnić orkę - przygodowy

15:15 Na ostrzu: Ogień i lód - obyczajowy 

17:00 Miasto cienia - fi lm SF

19:00 Zabójcza broń odc. 15 - serial

20:00 Suma wszystkich strachów 

 - sensacyjny 

22:35 Zabójcza broń odc. 16 - serial

23:35 Monachium - sensacyjny 

02:55 Moc magii odc. 27

10:50 Kryminalni 10:55 Galileo

06:50 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:05 Rodzina 
Leśniewskich

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

Zoe Walker zajmuje się badaniami naukowymi 
w dziedzinie doskonalenia żywności. Ma opracować 
aromat kawy, który trafi  w gusta młodego pokolenia. 
Przybywa do miasteczka Salento w Kolumbii, 
słynącego z upraw kawy. Na miejscu Zoe poznaje 
przystojnego Diego Valdeza, właściciela plantacji.

17-letnia Isabella Swan po rozwodzie rodziców 
zamieszkuje z ojcem. W nowej szkole poznaje 
Edwarda Cullena, który z nikim nie chce nawiązać 
bliższej znajomości. Zaintrygowana Bella nie zważa 
na jego ostrzeżenia, by trzymała się z daleka.

„Zmierzch”
(2008r.) TVN 20:00

„Smak miłości”
(2016r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 29 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Łap start-up odc. 7
08:50 Łap start-up odc. 8
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 12 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 29 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Góry - życie ponad chmurami 
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 183 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 Komisarz Alex odc. 54 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3250 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 18 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Mock - spektakl teatralny 
22:05 Bilet na Księżyc - komedia 
00:15 Smak miłości - dramat miłosny 

05:25 Ukryta prawda odc. 137 - serial

06:25 Szpital odc. 241 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 174 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 7 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 516 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 175 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 415 - serial

14:55 Szpital odc. 242 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 8 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 517 - serial

20:00 Wielbicielka - thriller

21:50 Nie z tego świata 

 odc. 19 s. 5 - serial

22:50 Siedem - thriller

01:30 Moc magii odc. 28

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 26 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 26 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 1 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 57
09:00 Esmeralda odc. 119 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 120 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 5 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 339 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 62
15:00 Detektywi w akcji odc. 30 - serial
16:00 Esmeralda odc. 121 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 122 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 6 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 340 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 136 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 11 - serial
22:00 Galileo odc. 640 
23:00 Galileo odc. 641 
00:00 STOP Drogówka odc. 163

06:00 To moje życie! 
 odc. 214 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
08:00 Rewir odc. 19 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 14 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 20 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 78 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 49 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 50 - serial
17:05 Rewir odc. 20 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
20:00 Terytorium wroga 
 - dramat wojenny 
22:05 Prowokacja - sensacyjny 
00:00 Lokator - thriller

08:00 Teledysk 

08:10 Scena klasyczna odc. 4

09:00 But She’s Nice - animowany

09:15 Zmruż oczy - komediodramat 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 3 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 4 - serial

12:20 Złoto dezerterów - komedia 

14:35 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 477

15:30 Wiktoryna, czyli czy pan 

 pochodzi z Beauvais? 

 - obyczajowy 

16:40 W cieniu nienawiści - wojenny 

18:45 Dajcie czadu! - historia 

 wzmacniaczy Marshalla 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Scena ciszy - dokumentalny 

22:10 Antyfonie odc. 3

22:40 Którędy po sztukę odc. 70

22:45 Stefan Gierowski - dokumentalny 

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 21

23:30 Przypadek 

 - dramat psychologiczny 

01:40 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 456
07:00 Dziewczęta z Auschwitz
  - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 4
08:35 Ukryte skarby odc. 20
09:10 Czas honoru odc. 76 - serial
10:05 Polska i świat 
 z historią w tle odc. 16
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 4 - dokumentalny 
11:30 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 22
12:10 Faustyna - biografi czny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 94
14:05 Sensacje XX wieku odc. 78
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 75 - serial
15:10 Spór o historię odc. 40
15:50 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 4 - dokumentalny 
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Czas honoru odc. 77 - serial
18:35 Krótka historia odc. 48
18:50 Sensacje XX wieku odc. 150
19:20 Sensacje XX wieku odc. 97
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Niezwykła broń odc. 4 - serial
21:30 Aminata - siła miłości odc. 5
22:25 Solidarność według 
 Krzysztofa Wyszkowskiego 
 odc. 2 - dokumentalny 
23:35 Abu Haraz - dokumentalny 
01:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 4

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Zerwany kłos - religijny 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wydarzenia Zielonogórskie 
 1960 r. Bitwa o Dom Katolicki 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 W imię miłości - obyczajowy 
15:40 Aktywna zima 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 
16:50 Świadkowie - serial
17:20 180 lat na zdrowie 
 - 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 Jay Jay Odrzutowiec - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 58 - serial

06:05 Rod zink a. pl odc. 4 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 127
07:05 M jak miłość odc. 215 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 528 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 73 - serial
13:45 Na sygnale odc. 129 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 76 s. 6 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 10 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 37 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:45 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
18:55 Rod zink a. pl odc. 11 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1790 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
20:50 M jak miłość odc. 1346 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”
  - dokumentalny 
21:55 Midnight Sun odc. 1 - serial
23:00 Midnight Sun odc. 2 - serial
00:10 Czy czeka nas koniec? 
 - dokumentalny 

05:40 Uwaga! odc. 5204

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 15

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2174

10:55 Tu się gotuje! odc. 9

11:00 Ukryta prawda odc. 536 - serial

12:00 Szkoła odc. 278 - serial

13:00 19+ odc. 177 - serial

13:30 19+ odc. 178 - serial

14:00 Szpital odc. 422 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 8

16:00 Szkoła odc. 279 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 537 - serial

18:00 Szpital odc. 423 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 77

19:50 Uwaga! odc. 5205

20:10 Doradca smaku odc. 11

20:15 Na Wspólnej odc. 2620 - serial

20:55 Milionerzy odc. 52

21:30 Życie bez wstydu odc. 7 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 8 s. 2

23:35 Zmierzch - fantastyczny 

02:05 Co za tydzień odc. 835

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 607 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 296 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 297 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 112 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 599 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 220 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 413 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2619 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 659 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3560
16:30 Na ratunek 112 odc. 103 - serial
17:00 Gliniarze odc. 91 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2620 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 472 - serial
20:05 Hancock - sensacyjny 
22:00 13 - thriller
00:20 Kapitan Phillips 
 - dramat obyczajowy 

09:15 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Przygody pana 
Michała

18:50 Sensacje XX wieku

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

Znana we Francji dziennikarka Elsa Casanova 
sprzeciwia się obecności zachodnich sił zbrojnych 
w Afganistanie. Kobieta jest zaangażowana 
w sprawę emancypacji afgańskich kobiet. W Kabulu 
przeprowadza wywiad z jedną z nich. 

Ben Cronin, uczeń szkoły średniej z New Jersey, 
wiedzie udane życie u boku kochającej dziewczyny, 
Amy, w gronie wiernych przyjaciół. Ćwicząc pod 
kierownictwem trenera Simkinsa, stoi przed 
perspektywą kariery pływackiej. 

„Wielbicielka”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Terytorium wroga”
(2011r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 30 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sonda II odc. 72 
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 18
10:15 Doktor Quinn odc. 13 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 30 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 Ekstremalne oseski 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 184 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 55 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3251 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 19 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 10 - serial
21:15 Sekundy, które 
 zmieniły życie odc. 5
21:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 59
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 4 - serial
22:35 Uwięzione odc. 5 - serial
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 12 - serial
00:30 Bilet na Księżyc - komedia 

05:40 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1180 - serial

06:25 Szpital odc. 242 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 175 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 8 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 517 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 176 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 416 - serial

14:55 Szpital odc. 243 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 24 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 9 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 518 - serial

20:00 Kongo - przygodowy

22:20 Brudny Harry - sensacyjny 

00:30 Z Archiwum X odc. 2 s. 10 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 27 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 58
09:00 Esmeralda odc. 121 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 122 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 6 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 340 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 31 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 63
15:00 Detektywi w akcji odc. 32 - serial
16:00 Esmeralda odc. 123 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 124 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 7 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 341 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 137 - serial
21:00 Święci z Bostonu 
 - dramat kryminalny 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 135 - serial
00:20 Spadkobiercy odc. 33

06:00 To moje życie! 
 odc. 215 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
08:00 Rewir odc. 20 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo
 odc. 15 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 1 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 79 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 50 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 51 - serial
17:15 13. posterunek odc. 1 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
20:00 Mechanik: Czas zemsty
  - sensacyjny 
21:55 Obrońca - sensacyjny 
23:50 Ostatni dom po lewej - thriller
02:00 Wikingowie odc. 9 s. 3 - serial

08:10 Wydarzenie aktualne

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 W cieniu nienawiści - wojenny 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 5 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 6 - serial

12:20 Hubal - dramat historyczny 

14:40 Tygodnik kulturalny 

15:35 Krótka podróż - obyczajowy 

16:30 Sceny nocne - historyczny 

18:30 Abu Haraz - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 The Gershwins 

 Porgy and Bess Opera 

23:10 Nieulotne - dramat obyczajowy 

00:50 Dziennik fi lozofa odc. 22

01:00 Performance odc. 97

06:50 Był taki dzień odc. 457
07:00 Apteka pod Orłem - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 5
08:30 Ukryte skarby odc. 21
09:05 Czas honoru odc. 77 - serial
10:00 Pociąg zatrzymał się 
 w Auschwitz - dokumentalny 
10:50 Dzikie Chiny odc. 4 - serial
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 11
12:15 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 12 - serial
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 150
14:10 Sensacje XX wieku odc. 97
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 76 - serial
15:20 Niezwykła broń odc. 4 - serial
16:25 Dziewczęta z Auschwitz 
 - dokumentalny 
17:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 125
17:45 Czas honoru odc. 78 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 168
19:15 Sensacje XX wieku odc. 173
19:55 Nowe Ateny odc. 71
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:25 Aminata - siła miłości odc. 6
22:20 Na krawędzi wojny odc. 5 - serial
23:25 Znieważona ziemia 
 - dramat obyczajowy 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 5

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 - 
07.06.1999 - przemówienie Jana 
 Pawła II podczas 
 Nabożeństwa Czerwcowego 
 w Toruniu - dokumentalny 
09:40 Ks. Bronisław Markiewicz 
 - wielki wychowawca młodzieży 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Oratorium 
 o Bronisławie Markiewiczu 
13:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 58 - serial
14:50 Święta Teresa z Lisieux 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial
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 Ostatni gram odwagi  

06:05 Rod zink a. pl odc. 5 - serial
06:40 20-lecie redakcji 
 ekumenicznej TVP
07:05 M jak miłość odc. 216 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
11:50 Na dobre i na złe odc. 529 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 74 - serial
13:50 Na sygnale odc. 130 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 77 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
15:30 M jak miłość odc. 1346 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 38 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 12 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1791 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1347 - serial
21:45 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Stella - dokumentalny 
00:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 277 s. 14 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2175

10:55 Ukryta prawda odc. 537 - serial

12:00 Szkoła odc. 279 - serial

13:00 19+ odc. 179 - serial

13:30 19+ odc. 180 - serial

14:00 Szpital odc. 423 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 8

16:00 Szkoła odc. 280 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 538 - serial

18:00 Szpital odc. 424 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 78

19:50 Uwaga! odc. 5206

20:10 Doradca smaku odc. 14

20:15 Na Wspólnej odc. 2621 - serial

20:55 Milionerzy odc. 53, 

21:35 Zabójcza broń IV 

 - komedia sensacyjna 

00:10 Superwizjer odc. 1116

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 608 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 298 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 299 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 113 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 600 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 221 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 414 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2620 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 660 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3561
16:30 Na ratunek 112 odc. 104 - serial
17:00 Gliniarze odc. 92 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2621 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 473 - serial
20:10 Kapitan Phillips 
 - dramat obyczajowy 
23:00 Zasady walki II - Zdrada 
 - sensacyjny 
01:10 Wykiwać klawisza - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 14:40 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

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

Maersk Alabama, amerykański statek handlowy 
dowodzony przez kapitana Richarda Phillipsa, 
został w 2009 roku porwany przez somalijskich 
piratów. Film koncentruje się na relacji pomiędzy 
tytułowym bohaterem a dowódcą piratów, Muse’em, 
który bierze Phillipsa jako zakładnika.

Ameryka wciąż boryka się z terroryzmem. Kolejne 
operacje nie rozwiązują problemu. Działania 
koncentrują się wokół przywódcy islamskich 
fundamentalistów _ Mohameda Jamara. Wszelkie 
akcje muszą być dobrze przemyślane i zaplanowane, 
bo jego śmierć może tylko zaognić sytuację.

„Obrońca”
(2004r.) TV Puls 21:55

„Kapitan Phillips”
(2013r.) Polsat 20:10



Środa, 31 stycznia 2018

13:55 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 151 
09:15 Statyści odc. 2 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 14 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 31 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7
12:55 Ekstremalne oseski odc. 4 - serial
13:55 Elif odc. 185 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 56 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3252 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 20 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o polskich serialach 
22:00 Uwolnić Asię Bibi - dokumentalny 
23:35 Colette - dramat wojenny 
01:50 Nas zaar mia. pl 

05:25 Ukryta prawda odc. 138 - serial

06:25 Szpital odc. 243 - serial

07:20 Sąd rodzinny odc. 176 - serial

08:20 Zaklinaczka duchów 

 odc. 21 s. 4 - serial

09:15 Kryminalni odc. 9 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 518 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 177 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 417 - serial

14:55 Szpital odc. 244 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 3 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - serial

17:55 Kryminalni odc. 10 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 519 - serial

20:00 Monachium - sensacyjny 

23:25 Mentalista odc. 7 s. 6 - serial

00:25 Wiecznie żywy - horror 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 2 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 28 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 59
09:00 Esmeralda odc. 123 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 124 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 7 s. 2 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 341 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 64
15:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial
16:00 Esmeralda odc. 125 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 126 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 8 s. 2 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 342 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 138 - serial
21:05 Martwa rzeka - thriller
23:00 CSI: Kryminalne zagadki 
 Miami odc. 136 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 34

06:00 To moje życie! 
 odc. 216 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
08:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 5
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 16 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 16 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 16 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 2 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 2 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 2 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 80 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 51 - serial
16:35 Lekarze na start odc. 52 - serial
17:15 13. posterunek odc. 2 s. 2 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
20:00 Góra Dantego - katastrofi czny 
22:15 Twister - katastrofi czny 
00:30 Mgła - horror 

08:05 Białoruski klimat odc. 3 - inny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Sceny nocne - historyczny 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 7 - serial

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 8 - serial

12:15 Informacje kulturalne 

12:35 Polowanie na muchy 

 - obyczajowy 

14:25 Dezerterzy odc. 26

15:00 Jedenaste przykazanie 

 - obyczajowy 

16:45 Wenecja - obyczajowy 

18:50 Dziewczyna z ekranu 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 11

20:25 Miłość - dramat obyczajowy 

22:35 Dziennik fi lozofa odc. 23

22:45 Jedna scena odc. 69

23:10 Benek - komediodramat 

01:00 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 458
07:00 Polskie bitwy 
 odc. 5 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 6
08:40 Ukryte skarby odc. 22
09:15 Czas honoru odc. 78 - serial
10:20 Solidarność według 
 Krzysztofa Wyszkowskiego 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:30 Spór o historię odc. 53
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 13 - serial
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 168
14:00 Sensacje XX wieku odc. 173
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 28 - serial
15:10 Na krawędzi wojny odc. 5 - serial
16:10 Uciekinier - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3 - serial
17:45 Stara baśń. Kiedy słońce 
 było bogiem odc. 1 - serial
18:40 Sensacje XX wieku odc. 87
19:15 Sensacje XX wieku odc. 161
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 5 - dokumentalny 
21:35 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 1 - serial
22:30 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny 
23:35 Śmierć prezydenta 
 - dramat historyczny 
02:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 6

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 Refl eksje nad 
 Psalmem XXIII - serial
10:00 Audiencja Generalna 
 Ojca Świętego Franciszka 
 z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 39 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Brat naszego Boga
13:45 Dobra wiara, dobre tricki
14:00 Ostatni gram odwagi 
 - obyczajowy 
15:35 Budowa świątyni w Narodowym 
 Sanktuarium Matki Bożej 
 w miejscowości Subukia w Kenii
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Serce Afryki - dokumentalny 
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Jimmy - obyczajowy 

06:05 Rod zink a. pl odc. 6 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 217 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
11:50 Na dobre i na złe odc. 530 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 75 - serial
13:50 Na sygnale odc. 131 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 78 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 22
15:25 M jak miłość odc. 1347 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 39 - serial
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rod zink a. pl odc. 13 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1792 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1793 - serial
20:40 Na dobre i na złe 
 odc. 693 - serial
21:45 Na sygnale odc. 176 - serial
22:25 Romantycy 
 - komedia romantyczna 
00:10 Akwarium, czyli 
 samotność szpiega odc. 2

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 14

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2176

10:55 Ukryta prawda odc. 538 - serial

12:00 Szkoła odc. 280 - serial

13:00 19+ odc. 181 - serial

13:30 19+ odc. 182 - serial

14:00 Szpital odc. 424 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

16:00 Szkoła odc. 281 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 539 - serial

18:00 Szpital odc. 425 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 79

19:50 Uwaga! odc. 5207

20:10 Doradca smaku odc. 23

20:15 Na Wspólnej odc. 2622 - serial

20:55 Milionerzy odc. 54

21:30 Książę w Nowym Jorku 

 - komedia 

23:55 Zabójcza broń IV 

 - komedia sensacyjna 

02:30 MasterChef odc. 10 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 609 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 300 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 301 - serial
10:00 Dzień, który zmienił 
 moje życie odc. 114 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 601 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 222 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 415 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2621 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 661 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:30 Na ratunek 112 odc. 105 - serial
17:00 Gliniarze odc. 93 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2622 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 474 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 488 - serial
20:40 Wykiwać klawisza - komedia 
23:00 To nie jest kolejna komedia 
 dla kretynów - komedia 
01:00 Mąż idealny 
 - komedia romantyczna 

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

11:00 Przygody pana 
Michała

13:30 Sensacje XX wieku

11:50 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

Góra Dantego to miasteczko leżące u stóp uśpionego 
od lat wulkanu. Mieszkańcy do tego stopnia 
zapomnieli o zagrożeniu ze strony złowieszczej góry, 
że region uznano za jedno z najpopularniejszych 
miejsc przeprowadzek w USA. Miejscowością kieruje 
pani burmistrz Rachel Wando.

Paul Crewe, była gwiazda futbolu amerykańskiego, 
trafi a do więzienia Allenville, jednego z najcięższych 
w kraju, za jazdę po pijanemu. Naczelnik postanawia 
wykorzystać jego talent i każe mu zorganizować 
drużynę, w skład której wejdą więźniowie. Zespół 
Crewe’a zmierzy się z drużyną strażników.

„Wykiwać klawisza”
(2005r.) Polsat 20:40

„Góra Dantego”
(1997r.) TV Puls 20:00
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Placki jogurtowe z bananami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki: 
• 250 g gęstego 
• jogurtu naturalnego
• 2 jajka 
• 2 łyżki cukru pudru 
• pół łyżki cukru wanilinowego 
• 1 łyżeczka proszku 
do pieczenia
• 1 łyżeczka sody
• 1 i 1/3 szklanki mąki pszennej 
• 2 łyżki roztopionego masła 
lub oleju
• olej lub masło do smażenia 
• 2 banany  

Sposób wykonania:
Banany obierz i pokrój w cien-

kie plasterki. Do miski przełóż 
jogurt, dodaj jajka, cukier wanili-
nowy, cukier puder i wystudzo-
ne rozpuszczone masło. Mieszaj 
rózgą do połączenia, dodaj mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pie-
czenia i sodą. Mieszaj do uzyska-
nia jednolitego ciasta. Katarzyna Robaczewska 

Placuszki smaż 
bez tłuszczu, na suchej 
patelni lub na odrobi-
nie oleju lub masła. 
Nałóż jedną łyżkę 
ciasta i smaż placki 
na rumiano z jednej 
strony – około 1,5 mi-
nuty. W połowie czasu 
smażenia na wierzchu 
ułóż plasterki banana. 
Placki obróć i dosmaż 
z drugiej strony – oko-
ło 1-2 minuty. Po każ-
dym smażeniu należy 
ostrożnie przetrzeć 
patelnię papierowym 
ręcznikiem, by nie zo-
stały na niej resztki 
owoców. 

Placuszki podawaj 
polane syropem, mio-
dem albo oprószone 
cukrem pudrem.   

Smacznego!
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3 lutego, godz. 19.00, Aula UMK w Toruniu
Dwie godziny śmiechu i zabawy
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Niektóre kraje nie mają tłu-
stego czwartku. W USA ( Nowy 
Orlean) i w Wielkiej Brytanii ob-
żarstwo dozwolone jest we wto-
rek, nazywany wtorkiem nale-
śnikowym. Ostatki mają różne 
nazwy w zależności od rejonu 
Polski. Często nazywane są zapu-
stami, śledzikiem czy też podko-
ziołkiem (Wielkopolska). 

Tradycja ta wywodzi się ze 
średniowiecza, a w Polsce znana 
jest od XVII wieku. Wtedy to na 
dworach magnackich urządza-
no zabawy. Tłusty czwartek to 
dzień, kiedy trzeba było się najeść 
do syta tłustych potraw i zjeść 
przynajmniej jednego pączka, 

by mieć powodzenie przez cały 
rok. Do ostatkowych zwyczajów, 
zwłaszcza na terenach wiejskich, 
należała tradycja przywoływania 
wiosny. Po wsi chodziły „maszka-
ry zapustne”, czyli głośno zacho-
wujący się przebierańcy. W or-
szaku tym można było zobaczyć 
słomianego niedźwiedzia symbo-
lizującego zimę, którego prowa-
dził parobek. Był też diabeł, dziad 
i baba oraz Cyganka i Żyd. Bardzo 
często dziad tańczył z młodymi 
pannami, baba kradła, a Cygan-
ka wróżyła. Wszystko to było 
połączone z tańcami i wspólną 
zabawą. Na Śląsku taka zabawa 
miała nazwę „babskiego com-

bru”, a uczestniczyły w niej same 
panie. W trakcie zabaw mężatki 
przyjmowały do swojego grona 
te kobiety, które wyszły za mąż 
w ostatnim roku. Natomiast na 
Warmii obżarstwo, które zaczy-
nało się w tłusty czwartek, koń-
czyło się zawsze o północy we 
wtorek przed środą popielcową. 
Przed północą wieszano na komi-

nie wymytą patelnię, która była 
symbolem poszczenia przez ko-
lejne 40 dni. 

Zapusty to również koniec 
karnawału na świecie. W tym 
dniu kończy się karnawał w Rio 
de Janeiro, a ostatnia zabawa 
trwa tam 5 dni. Słynne są również 
bale kostiumowe w Wenecji, gdzie 
bal maskowy odbywa się na Placu 

św. Marka. W Nicei natomiast jest 
słynna parada ulicami miasta.

Środa popielcowa to dzień 
pokuty, kiedy wszyscy katolicy 
biorą udział we mszy świętej po-
łączonej z sypaniem popiołu na 
głowę.

(Maw)
fot. pixabay

Pampuchy były robione 
z mąki pszennej, a więc z tej 
uznawanej za szlachetną, ale bez 
dodatku drożdży. Bogaci smażyli 
je w smalcu, w ubogich domach 
były pieczone w piecu chlebo-
wym. Nieodzownym dodatkiem 
do tego twardego, zapustnego 
pieczywa, były skwarki. Ciekawe, 
czy dziś komuś posmakowałby 
ten przysmak? Do wyboru były 
jeszcze pierogi z kaszą, kapusta 
z sadłem, żołądki wieprzowe na-
dziewane kaszą. Po kilku dniach 
totalnego obżarstwa, przycho-
dziła pora na post i umartwianie 
się.

Czasy się zmieniły, pączki 
są słodkie, z rozmaitymi nadzie-

niami lub polewami. Zachęcamy, 
by własnoręcznie spróbować je 
przygotować. A może przypad-
ną Czytelnikom do gustu inne 
karnawałowe słodkości, jak np. 
churros?

Amerykańskie donuty
Znane nam i z marke-

tów, i z amerykańskich filmów, 
w których policjanci zazwyczaj 
jedzą je na śniadanie. Po co wy-
myślono pączki z dziurką? Żeby 
uniknąć obecności surowego cia-
sta w środku. W tym wariancie 
po prostu łatwiej się je smaży. 
Oponki, niestety, mają to do sie-
bie, że lubią tworzyć… oponkę. 
Po porcji tych bardzo kalorycz-
nych smakołyków warto wybrać 

czem, solą i proszkiem do piecze-
nia zagotować, zaparzyć mąkę, 
mieszając drewnianą łyżką, aż 
ciasto przybierze kształt kuli. 
Przygotować szprycę z końcówką 
w kształcie gwiazdki. Rozgrzać 
tłuszcz do głębokiego smażenia. 
Wyciskać churros bezpośrednio 
na patelnię, a po usmażeniu odło-
żyć na papierowy ręcznik, by usu-
nąć nadmiar tłuszczu. Podawać 
posypane cukrem pudrem.

Pączki dla dbających o linię
Nie każdy, również z racji po-

stanowień noworocznych o zgu-
bieniu zbędnych kilogramów, 
będzie chciał zjeść tradycyjnego 
pączka czy faworka. Oto przepis 
odchudzony na pączki pieczone. 
Ciasto nie zawiera drożdży, więc 
pomijamy proces wyrastania, co 
stanowi znaczą oszczędność cza-
su.

Składniki:
1 szkl. mąki
25 dag twarogu
1 jajko
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki ksylitolu

Wykonanie:
Zmiksować jajko ze słodzi-

kiem, dodać twaróg, a na koniec 
mąkę z proszkiem do pieczenia. 
Uformować pączki (ok. 8 szt.), ew. 
nadziać dżemem lub czekoladą, 
ułożyć je na blasze do pieczenia. 
Piec w temp. 180 st.C około 20 
minut.

Pączki bezglutenowe
Dużo osób przestrzega diety 

bezglutenowej. I jak tu przeżyć 
tłusty czwartek? Da się.

Składniki:
pół kg uniwersalnej mieszanki 

bezglutenowej
1 szkl. mleka
5 dag cukru
8 żołtek
70 g masła (roztopione i ostudzo-
ne)
7 g drożdży instant
kieliszek wódki
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego
tłuszcz do smażenia
sól

Wykonanie:
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać 

mąkę z drożdżami, letnie mleko, 
szczyptę soli, alkohol i ekstrakt 
waniliowy. Wyrobić, pod koniec 
dodając masło. Odstawić do wy-
rośnięcia (1-1,5 godz.). Formować 
niewielkie pączki, lekko rozpłasz-
czając je w dłoni, kciukiem robiąc 
miejsce na nadzienie. Włożyć 
odrobinę dżemu i skleić. Ponow-
nie odstawić do wyrośnięcia (ok. 
30 min.). Smażyć w głębokim 
tłuszczu do zrumienienia. Posy-
pać cukrem pudrem bądź polu-
krować.

Faworki na piwie
Składniki:

pół kg mąki
5 żółtek
pół szklanki piwa
szczypta soli
olej do smażenia

Wykonanie:
Mąkę przesiać, dodać resztę 

składników, szybko zagnieść cia-
sto. Odstawić na kwadrans. Roz-
wałkować, pociąć na paski, każdy 
z pasków na części. Po środku 
każdej części zrobić nacięcie i wy-
winąć faworki. Smażyć na dobrze 
rozgrzanym tłuszczu.

fot. pixabay

się na długi spacer.
Składniki:

2,5 szkl. mąki
szczypta soli
1 op. drożdży instant (7 g)
1 jajko
¼ szkl. cukru
¾ szkl. mleka
3 łyżki masła
tłuszcz do smażenia

Wykonanie:
Wszystkie składniki połą-

czyć, wyrobić i odstawić na ok. 
1,5 godz. do wyrośnięcia. Po tym 
czasie ponownie zagnieść, roz-
wałkować na grubość ok. 1 cm. 
Dużą szklanką wycinać koła, kie-
liszkiem wyciąć dziurkę. Przykryć 
ręcznikiem i dostawić na kolejne 
pół godziny. 

W głębokiej patelni dobrze 
rozgrzać 1,5 l oleju lub smalcu. 
Smażyć pączki po ok. 1,5 min. 
z każdej strony. Odłożyć na pa-
pierowy ręcznik, by usunąć 
nadmiar tłuszczu. Udekorować 
polewą czekoladową, lukrem, 
posypkami.

Churros
Hiszpańskie słodkości z cia-

sta parzonego (jak na karpatkę 
czy ptysie), które podaje się na 
śniadanie w towarzystwie fili-
żanki gorącej czekolady.

Składniki:
pół kg mąki pszennej
pół litra wody
1 łyżeczka soli
3 łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżeczki oleju
tłuszcz do smażenia
cukier puder

Wykonanie:
Mąkę przesiać. Wodę z tłusz-

W tłusty czwartek trzeba zjeść co najmniej jednego pączka, by zapewnić sobie szczęście

Tradycja

Zapustowe obyczaje
Zapusty to czas imprez w końcówce karnawału. Za-
czynają się tradycyjnie w tłusty czwartek, a kończą 
we wtorek przed środą popielcową. 

Pączek – król tłustego czwartku
KULINARIA  W Polsce pączkami zajadamy się w ostatni czwartek karnawału od XVII wieku. Ale te 
dawniejsze różniły się od współczesnych, puchatych słodkości. Pampuchy były twardsze i suto okra-
szone… skwarkami
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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)

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które od 
jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci sprzy-
jają, możesz śmiało przystąpić do działania. Tydzień 
upłynie pod znakiem sukcesów, niezależnie od tego, 
gdzie akurat będziesz. W pracy zaskoczysz szefa 
świetną formą intelektualną, na urlopie spróbujesz 
czegoś nowego, co da ci sporo satysfakcji. Możesz 
liczyć na pochwały.

Będziesz w kiepskiej kondycji psychicznej. W pracy 
najlepiej schowaj się w ciemnym kącie i po prostu rób 
swoje. Unikaj osób, które są do ciebie źle nastawio-
ne i mogą rzucać złośliwe komentarze. Potrzebujesz 
odpoczynku i ciszy, by uporządkować swoje sprawy. 
Pozbądź się tego, co jest ci niepotrzebne. Za kilka dni 
poczujesz się lepiej, a siły witalne powrócą. Cierpli-
wości.

Albo zaczniesz o siebie dbać, albo zapracujesz na 
poważną chorobę. Zdrowotne zaniedbania zaczną 
wychodzić na jaw i dadzą ci się we znaki. Pomyśl 
w końcu o sobie, odpocznij, odżywiaj się zdrowo. 
Może zdecydujesz się poznać jakieś techniki re-
laksu? Jeśli nie masz pomysłu, poszukaj inspiracji 
w internecie. W sprawach sercowych będziesz cie-
szyć się wyjątkowym powodzeniem.

Wiele spraw będzie teraz zależało od opinii lub 
działań osób postronnych. Skoro nie masz na nie 
wpływu, poddaj się ich biegowi. Niewykluczone, że 
czyjaś decyzja bardzo cię zdenerwuje. Żeby odre-
agować, zorganizuj weekendowy wypad z przyja-
ciółmi. Takie oderwanie dobrze ci zrobi.

W najbliższych dniach będziesz wyjątkowo roztrze-
pana. Tyle będzie się działo, głównie na niwie towa-
rzyskiej, że zapomnisz o niektórych obowiązkach. 
Sprzątanie czy zakupy zejdą na dalszy plan. Uważaj 
na osoby, które zbyt dużo mówią. Lepiej milcz, bo 
staniesz się obiektem plotek.

Wspaniała forma i równie świetny humor będą ci 
towarzyszyć w najbliższych dniach. Postanowisz 
się rozwijać, zaczniesz przeglądać oferty kursów, 
studiów, szkoleń. To dobry czas, by podjąć takie de-
cyzje. Na pewno zyskasz na tym w sferze zawodowej. 
W sprawach rodzinnych ważna narada.

Gorszy czas. Poczujesz się źle, niepotrzebnie za-
czniesz wyolbrzymiać swoje problemy. Przyjrzyj 
się im dokładnie, a przekonasz się, że nie taki 
diabeł straszny. Nie poświęcaj czasu ani uwagi lu-
dziom, którzy na to nie zasługują. Lepiej idź do kina 
na komedię albo zajmij się tym, co lubisz.

Spokojny tydzień. Obowiązków jakimś cudem ubę-
dzie, możesz poświęcić czas na spotkania towarzy-
skie bądź rodzinne. Kontakt z ludźmi dobrze ci zrobi. 
Zwłaszcza, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje twojej 
rady. Poczujesz się potrzebny i doceniony. Będzie 
cię ciągnąć, by szukać nowych przygód, doświad-
czać nieznanego. Nie przesadzaj z przekraczaniem 
własnych granic.

Powinieneś wreszcie odpocząć. Będziesz miał spore 
problemy ze skupieniem się na pracy, więc o ile mo-
żesz, odpuść sobie ambitne zadania. A najlepiej weź 
kilka dni wolnego, spakuj walizkę i jedź na narty. Nie 
musisz planować, po prostu wyjedź i zatrzymuj się 
tam, gdzie masz ochotę. Da ci to poczucie wolności, 
wrócisz zdystansowany. Naładowanie baterii jest już 
konieczne.

Czas, by wykazać się zdolnościami, które przecież 
posiadasz. Przyszła pora naprawienia błędów, któ-
re niedawno ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez 
problemu, bo przecież te potknięcia wynikały z na-
tłoku zadań, a nie twojej niekompetencji. Spodziewaj 
się rewolucji w sprawach sercowych. Ktoś ulegnie 
twojemu urokowi i nie będzie to tylko letni romans.

Zaleje cię fala pozytywnego myślenia. Będziesz łagod-
ny, tolerancyjny i zechcesz, by cały świat tak się czuł, 
a wszędzie panowała zgoda i serdeczna atmosfera. Ktoś 
poprosi, byś był mediatorem w rodzinnym konflikcie 
i podejmiesz się tej roli. W efekcie obie strony będą ci 
wdzięczne za rozwiązanie sporu. Na weekend zaplanuj 
spotkanie towarzyskie. Będzie wyjątkowo udane.

Będziesz wyjątkowo szczery, ale czy wyjdzie ci to na 
dobre? Kiedy powiesz wszystkim, co cię denerwuje i co 
ci przeszkadza, zrzucisz z siebie jakiś ciężar, ale jed-
nocześnie musisz spodziewać się informacji zwrotnej. 
Może nie być zbyt miła. Najlepiej zrobisz, jeśli posta-
wisz na sport. Ćwiczenia sprawią, że negatywne myśli 
odpłyną, a ty będziesz tak zmęczony, że sił nie starczy 
na wymówki.

Kolorowanki dla dzieci
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Od kolędy do tanecznej zabawy
KOWALEWO POMORSKIE  Duszpasterska wizyta w środowisku kowalewskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów od lat tradycyjnie organizowana jest na początku roku. W czwartek 18 stycznia seniorów 
odwiedził proboszcz ks. kanonik Piotr Igielski. Kolęda odbyła się w gościnnych murach domu kultury

Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. burmistrz Kowalewa 
Pomorskiego Andrzej Grabowski, 
przewodniczący rady miasta Je-
rzy Orłowski, a także dyrektorzy 
i kierownicy miejskich instytucji. 
Po udzielonym błogosławieństwie 
i wspólnym odśpiewaniu kolęd, 
uczestnicy wysłuchali programu 
artystycznego przygotowanego 
przez dzieci ze szkoły podstawowej 
oraz świetlicy socjoterapeutycz-
nej. Na scenie pojawili się również 
niezawodni „Kowalewiacy” z kaba-
retowym programem „Biuro ma-
trymonialne”. Natomiast na zakoń-
czenie odbyła się zabawa taneczna 
w rytm przebojów granych przez 
duet Signum.

Kolęda u seniorów to nie tylko 

duszpasterska wizyta proboszcza 
miejscowej parafii. Stanowi ona 
także okazję do wspólnego śpie-
wania kolęd, a przede wszystkim 
spotkania w wesołej przyjacielskiej 
atmosferze. Jak zawsze kolęda 
sprzyja zacieśnianiu więzi między-
pokoleniowych. Przed zebranymi 
wystąpiły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej 
w Kowalewie Pomorskim. Zespół, 
przygotowany przez panie Jolantę 
Cierniakowską i Justynę Rak, za-
prezentował się w koncercie kolęd 
i pastorałek. Natomiast grupa ze 
świetlicy socjoterapeutycznej, we-
spół z seniorami, wystąpiła z oko-
licznościowym programem na 
święto wszystkich babć i dziadków. 
Z kolei „Kowalewiacy” zaprezento-

wali kabaretową scenkę, której bo-
haterem był mężczyzna w sile wie-
ku, próbujący znaleźć odpowiednią 
kandydatkę na żonę. Jak się okaza-
ło, wcale nie jest to łatwe zadanie. 
Matrymonialne perturbacje wzbu-
dzały wśród uczestników spotkania 
salwy śmiechu.

Nie zabrakło jednak chwil po-
ważnych. Maria Nowatka wspo-
mniała seniorów, a także inne 
osoby przychylne związkowi (m.in. 
św. p. radnego Jarosława Lewan-
dowskiego), które w roku 2017 i na 
początku 2018 odeszły na wieczny 
spoczynek. Seniorzy uczcili ich pa-
mięć symboliczną minutą ciszy. 

– To nasze pierwsze, nowo-
roczne spotkanie - mówiła Maria 
Nowatka, przewodnicząca PZERiI. 
– Kolęda u seniorów ma bogatą 
tradycję. Dzisiaj odbywa się po raz 
dwudziesty ósmy. Każdego roku 
inauguruje ona organizację nasze-
go planu pracy – zaznaczyła prze-
wodnicząca związku. 

Jak dodała Maria Nowatka, 
w ubiegłym roku udało się zre-
alizować wszystkie zaplanowane 
zamierzenia, wśród których war-
to wymienić wycieczki, spotkania 
integracyjne czy udział w przeglą-
dach artystycznych.

Tekst i fot. 
Krzysztof Zaniewski

Z duszpasterską wizytą do seniorów przybył ks. proboszcz Piotr Igieleski
Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Andrzej Grabowski 
i przewodniczący rady Jerzy Orłowski

Poczucie humoru to jeden z atrybutów “Kowalewiaków”

Dzieci ze świetlicy środowiskowej przygotowały program z okazji Dnia Babci i Dziadka W koncercie kolęd i pastorałek wystąpili uczniowie szkoły podstawowej z Kowalewa Pom.

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Gmina Golub-Dobrzyń

Dzień dla najbliższych
19 stycznia maluchy z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Ostrowitem zaprosiły swoje babcie i dziadków 
na obchody ich święta.

Każda z grup przedszkol-
nych z Ostrowitego wystawiła 
dla dziadków swój program ar-
tystyczny. Dzieci pokazały swoje 
talenty muzyczne, ruchowe oraz 
recytatorskie. Dumni dziadko-
wie ze wzruszeniem podziwia-
li  występy swoich milusińskich, 
a przedszkolaki odważnie i bez 
tremy reprezentowały swoje 

umiejętności. 
Maluchy przygotowały kalen-

darze, lampiony i świeczniki. Na-
stępnie wszyscy zostali zaprosze-
ni na słodki poczęstunek, każdy 
wnusio mógł posiedzieć na kola-
nach swojego dziadka lub babci.

(pw)
fot. nadesłane
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XX wiek

XX wiek

Ile kosztował dom kultury?

Ostatni od Klamrzyńskiego

Budynek dzisiejszego Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu jest bardzo wie-
kowy. Powstał w 1908 roku. Ciekawe jest źródło finansowania obiektu.

W 1931 roku na szubienicy więzienia w Toruniu zawisł niejaki Klamrzyński. 
Był hersztem groźnej bandy złodziei, która mordując i grabiąc, siała postrach 
w mieszkańcach Pomorza. Bandę rozbito, ale nie ujęto wszystkich jej człon-
ków. Na wolności pozostawał m.in. 24-letni Czesław Lewandowski.

Budynek kosztował 40 tys. 
marek. Była to dość znaczna 
kwota, na którą miasto nie mo-
gło sobie pozwolić. Sięgnięto po 
pomoc z zewnątrz. Oferowało ją 
Westpreusischen Feuersozietat 
(Towarzystwo ogniowe Prus Za-

chodnich). Była to firma ubez-
pieczeniowa, która posiadała 
dość spory kapitał pochodzący 
ze składek osób, które ubezpie-
czały swoje domy. 

Czasami towarzystwo cza-
sami udzielało kredytów mia-

stom. Budynek na początku 
służył potrzebom miejscowego 
towarzystwa gimnastycznego 
oraz do organizacji imprez pa-
triotycznych. Był regularnie 
dzierżawiony przez miasto.

(pw)

Lewandowski okazał się po-
jętnym uczniem herszta. 1 paź-
dziernika napadł na rzeźnika 
Jana Kraśkiewicza pod Chełm-
nem. Ofiara napadu ledwo uszła 
z życiem. 2 października Lewan-
dowski przybył do Golubia. Usi-
łował okraść Jana Suchomskie-
go. Mieszkaniec miasta okazał 
się być podejrzliwy. Uciekł i nie 
dał się postrzelić. Lewandowski 

ukrył się w lesie, ale był na tyle 
bezczelny, że już następnego 
dnia w Młyńcu usiłował okraść 
mieszkającą tam rodzinę Son-
nenbergów. Zmyślił, że Sonnen-
bergom umarł ich krewny z Plu-
skowęs i rodzina wzywa ich do 
siebie. Sonnenbergowie łatwo 
uwierzyli w ten podstęp. Lewan-
dowski okradł ich i ruszył dalej.

Lewandowski wpadł dzięki 

przypadkowi. W jego rowerze 
pękła opona. Pozostawił jedno-
ślad u jednego z gospodarzy. Ten 
naprawił rower, ale w torebce 
przy ramie znalazł dokumenty 
jednego z okradzionych. Poin-
formował policję. W ten sposób 
Lewandowski został złapany, 
a następnie skazany na karę 
śmierci.

(pw)

Samochód to wynalazek XI-
X-wieczny, ale taksówki konne 
pojawiły się już w XVII wieku 
w Londynie i Paryżu. Były to 
największe i najbardziej nowo-
czesne miasta ówczesnej Euro-
py. Pierwsza wzmianka o po-
wozie dla podróżnych pochodzi 
z 1605 roku i dotyczy Londynu. 
W tym czasie w Polsce rządził 
król Zygmunt III Waza. Właści-
cielami taksówek byli często po-
siadacze oberż i pubów. Powozy 
służyły do odwożenia gości po 
wieczornej zabawie do domów. 
W 1636 roku pojawił się pierw-
szy postój taksówek konnych. 
Początkowo rynek taksówkar-
ski w Londynie był dziki. Każ-
dy mógł oferować podwózki, 
ale nie regulowało tego żadne 
prawo. Dopiero w 1662 roku tak-
sówki zalegalizowano, a każdy 
właściciel musiał posiadać li-
cencje. Analogicznie było w Pa-
ryżu od 1637 roku. Taksówkarzy 
nazywano wówczas fiakrami. 
Termin pochodził z języka nie-
mieckiego.

W 1834 roku konne powozy 
na wynajem pojawiły się na do-
bre w Nowym Jorku. Dwukoło-
we pojazdy zaprojektował archi-

tekt Joseph Hanson. Od tej pory 
każdy mieszczuch wiedział jak 
wygląda standardowa taksów-
ka i nie mylił jej z innymi po-
wozami. Co ciekawe tego typu 
powozy do dziś można wynaj-
mować w centrum Nowego Jor-
ku. W Polsce ten rodzaj biznesu 
był wciąż niezbyt znany.

Słowo Taxi jest znane na ca-
łym świecie. Pierwszy raz uży-
to go dopiero na początku XX 
wieku. To tak naprawdę zbitek 
dwóch słów: tax i cabriolet. Sło-
wo „tax” pochodziło z niemiec-

kiego i oznaczało opłatę. Zresztą 
do dziś znamy termin „taksa”. 
Słowo „kabriolet” pochodziło od 
francuskich i włoskich określeń 
znaczących tyle, co „skok”. Tyle 
o pochodzeniu słowa mówią 
oficjalne źródła. Według jednej 
z opowieści słowo „taxi” wzięło 
się od XVI wiecznego kuriera 
księcia Burgundii, który nazy-
wał się Jan von Taxi. Pełnił on 
funkcję szefa poczty krajów by-
łej Rzeszy Niemieckiej.

Przełom XIX i XX wieku to 
czas pierwszych mechanicz-

nych taksówek. W 1897 roku 
w Londynie pojawiły się pierw-
sze pojazdy napędzane prądem 
elektrycznym. Były zawodne 
i do tego wydawały dziwny 
dźwięk. Właśnie dlatego nazwa-
no je „koliberkami”.

Do tego momentu mówimy 
o tym, jak wyglądały taksówki, 
gdzie się pojawiły, ale nie po-
ruszaliśmy drażliwego tematu 
jakim były opłaty. Do momentu 
wymyślenia taksometru kie-
rowca dogadywał się z klientem 
na umówioną kwotę. Wszyst-

ko zmieniło się pod koniec XIX 
wieku za sprawą niemieckich 
konstruktorów Ferdinanda 
Dnenckera i Friedriecha Bruh-
na. To oni skonstruowali ma-
szynę, która naliczała opłatę za 
kurs. W 1897 roku Gottlieb De-
imler skonstruował pierwszą 
taksówkę napędzaną ropą.

W Warszawie pierwsze tak-
sówki pojawiły się w 1903 roku. 
Koszt przejazdu był tak wielki, 
że firma zakończyła działalność 
po kilku miesiącach wskutek 
braku klientów. Pierwsze po-
ważne firmy taksówkarskie 
w Warszawie pojawiły się ok. 
1920 roku. Tragedią dla wszyst-
kich taksówkarzy był wybuch 
I wojny światowej. Automobile 
zarekwirowało wojsko.

W kilku krajach tradycją 
stało się, by taksówki były żół-
te. Najsłynniejszy przykład to 
Nowy Jork, gdzie taką regulację 
oficjalnie wprowadzono w 1960 
roku. Przyczyna była proza-
iczna. W 1908 roku właściciel 
jednej z nowojorskich firm tak-
sówkarskich postanowił użyć 
żółtego koloru, by jego auta były 
bardziej zauważalne.  

(pw)

XX wiek

Badanie przesiewowe
Badanie przesiewowe wśród dzieci to nie nowość, 
ale dawniej maluchy były narażone na choroby 
dziś już niemal nieznane. W 1932 roku była to ja-
glica.

Badania przesiewowe 
w Golubiu odbywały się za-
zwyczaj w czerwcu. Prowadził 
je miejscowy lekarz dr Kordy-
lewski. W 1932 roku szczegól-
ną uwagę zawracał na jaglicę, 
zwaną egipskim zapaleniem 
oczu. Powodem badania było 
wykrycie jaglicy u 19-letniego 
mieszkańca Golubia podczas 
komisji wojskowej. 

Pracował jako pomocnik 
piekarza, a jaglica była chorobą 
zakaźną. Choroba prowadziła 
do powstawania na spojów-

kach łusek jagliczych, ale po-
czątkowo chory wyczuwał tyl-
ko obecność ciała obcego pod 
powieką. Ostatecznie choroba 
mogła prowadzić do ślepoty.

W czerwcu przeprowadza-
no także szczepienia dzieci 
przeciwko ospie. Prowadził je 
dr Leszkowski z Wąbrzeźna, 
który był lekarzem powiato-
wym. Ówczesnym bardzo zale-
żało na tym, by zaszczepić jak 
największy odsetek społeczeń-
stwa.

(pw)

Historia taksówki
CIEKAWOSTKI  Taksówka – sposób na przemieszczanie się po mieście dla bogatszych. Dziś tak-
sówki nie są tak drogie jak choćby 100 lat temu. Kto i kiedy wpadł na pomysł podwożenia za 
opłatą ludzi z jednego punktu do drugiego?
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Jedna z niewielu fotografi i N. Sulerzyskiego wykonana przed śmiercią

Było i jest

Pocztówki z regionu
Przeglądając internetowe portale aukcyjne można 
nierzadko znaleźć ciekawe pocztówki przedstawia-
jące miejsca z naszego powiatu. Przedstawiamy 
widokówki z Ostrowitego Golubskiego, Chełmonia 
i Sokoligóry. 

Chełmonie
Widokówka również pocho-

dzi z początków XX wieku. Wi-
dać na niej szkołę oraz plebanię. 

Sokoligóra
Na tej niemieckiej pocztów-

ce widzimy budynek, który naj-
prawdopodobniej był siedzibą 
niemieckiej szkoły. 

Zachęcamy mieszkańców 
naszego regionu do publikacji na 
łamach tygodnika starych zdjęć. 
Prosimy o kontakt w siedzibie 
redakcji lub drogą telefoniczną 
pod numerem 608154720 i elek-
tronicznie s.wisniewski@wpr.
info.pl

(szyw)
fot. aukcje internetowe

Ostrowite
Pocztówka została wydana 

najprawdopodobniej na począt-
ku XX wieku, tuż przed wybu-
chem I wojny światowej. Wid-
nieje na niej napis w języku 
niemieckim – „Gaushallungs-
shule” informujący, że przed-
stawione budynki to zajazd 
i szkoła. 

Duży budynek powstał oko-
ło 1900 roku. Istniała tu szkoła 
katolicka, ewangelicka, szkół-
ka gospodarstwa domowego 
dla dziewcząt oraz ochronka 
dla dzieci. Obecnie budynek 
przeznaczony jest tylko na cele 
mieszkalne. Tuż obok znajduje 
się przystanek PKS. 

Urodził się 28 kwietnia 
1801 roku. Uczęszczał do gim-
nazjum w Toruniu oraz stu-
diował nauki humanistyczne 
w Lipsku i Heidelbergu. Go-
spodarzył w Mierzynku, Kar-
czewie i Piątkowie. To w tym 
pierwszym majątku nauczył 
się wiedzy rolniczej. 

Gdy w 1834 roku, po śmier-
ci brata Atanazego, objął na 
stałe cały majątek piątkowski, 
doświadczenia z Mierzynka 
zaczęły wysoko procentować. 
Cenił swoich pracowników. 
Sprowadził z Warszawy ar-
chitekta Aleksandra Gallego, 
któremu zlecił wykonanie pro-
jektów solidnych murowanych 
domów dla rodzin swoich pod-

władnych. To z jego inicjatywy 
majątek ulegał powiększeniu 
i unowocześnieniu. Liczył pra-
wie 3,5 tys. ha. 

Oprócz tego, że był dobrym 

gospodarzem, zajmował się 
krzewieniem idei narodowo-
patriotycznych. Był posłem na 
sejm w Berlinie, gdzie walczył 
o prawa dla Polaków. W okre-

Chełmonie Ostrowite

Sokoligóra

Zapomniany poseł z Piątkowa
POSTAĆ  Natalis Sulerzyski, właściciel Piątkowa, był posłem na sejm pruski. Organizował pomoc dla 
powstańców styczniowych. Za swoją propolską postawę trafi ł do niemieckiego więzienia. Dziś w na-
szym regionie jest postacią zapomnianą

R E K L A M A

sie powstania styczniowego to 
właśnie Piątkowo był miejscem 
gdzie zbierali się ochotnicy do 
walki z Rosjanami za Drwęcą. 
Stąd ruszały dostawy broni dla 
powstańców. Po zrywie został 
aresztowany i osądzony. Udał 
się na emigrację do Krakowa. 

Natalis Sulerzyski oże-
nił się dość późno, bo dopiero 
mając 36 lat. Jego żona Izabela 
z Czapskich urodziła mu córkę, 
która zmarła, zaś krótko po niej 
odeszła także Izabela (grudzień 
1837). Trzy lata później dziedzic 
Piątkowa pojął Leonardę z Wy-
bickich. Miał z nią sześcioro 
dzieci, z których przeżyło tyl-
ko dwoje – syn Wacław i córka 
Helena (przyszła żona Michała 

Wybickiego). 
Leonarda Sulerzyska zmar-

ła w 1860 roku. Natalis został 
sam. Gdy kilka lat później 
Klotylda Działowska de domo 
hrabianka Sierakowska zapro-
ponowała mu 185 tysięcy tala-
rów za majątek Piątkowo i Dy-
lewo, nie zastanawiał się długo 
i sprzedał Piątkowo. Zmarł 25 
sierpnia 1878 roku. Pochowano 
go 3 września w Pluskowęsach. 

Co ciekawe Natalis Sule-
rzyski pozostawił po sobie bar-
dzo interesujący pamiętnik, 
który został wydany drukiem. 
Można go znaleźć w internecie. 
Zachęcamy do lektury. 

(szyw)
fot. internet
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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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Biuro Rachunkowe 

„EURO”

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

mgr Magdalena Bolewska
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NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Ursus C365, 1977 r. Cena 11 000zł. Tel. 
600 990 042

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

Różne

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

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

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

WYPOŻYCZALNIA ODKURZACZY PIORĄ-
CYCH, PAROWYCH, PRZEMYSŁOWYCH. 
MYJKI CIŚNIENIOWE. ELEKTRYCZNA 
SZCZOTKA OBROTOWA.TEL.601 485 372

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

Auto-Moto

Kupię dwukołówkę samochodową, może 
być do remontu. Tel. 661 924 515

Drewno/Węgiel

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

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

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

Kupię/Sprzedam

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

Sprzedam wersalkę, dwa fotele, nowe obi-
cia. Tanio. Tel. 663 107 581

Sprzedam wagę wozowo-elektroniczną: 30 
ton, wózek widłowy: silnik 3 P (mały), wó-
zek widłowy: silnik 3 P (większy). Tel. 56 
683 77 12

Sprzedam WSK na chodzie stan dobry. 
Kontakt pod nr. 605 872 127

Nieruchomości

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

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

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

Sprzedam mieszkanie w Golubiu-Dobrzy-
niu przy ul. Szkolnej, 38 m2, I piętro, dwa 
pokoje, cena: 135 tyś zł do negocjacji. 
Tel. 660 393 657

Łąka 1,36ha. Działa nr 131/4. 1,09ha prze-
liczeniowego wystarczy na KRUS. Sprzedaż 
nie rolnikowi za zgodą ANR. Świetna loka-
lizacja- na działką budowlaną (doprowa-
dzona woda)). 29.000zł. tel.607-768-660 . 
Po godz. 16:00

Praca

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

Rolnictwo

Kupię knury, maciory - odbiór z gospodar-
stwa: 725 804 742
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Praca

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Różne

Usługi

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,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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pamiętają o zesłańcach
GOLUB-DOBRZYŃ  Związek Sybiraków to organizacja, która skupia w swoich szeregach osoby zesłane 
do dalekiej Rosji. Jest ich już niewielu i każda inicjatywa, która ma ich losy upamiętnić jest bardzo ważna. 
W Golubiu-Dobrzyniu powstało koło związku

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

W ostatni piątek biblioteka 
publiczna była miejscem spotkania 
się członków i sympatyków Związ-
ku Sybiraków. W naszym mieście 
ukonstytuowało się Koło Miejskie 
Związku Sybiraków. Prezesem zo-
stała Ewa Kaźmierkiewicz, a samo 
koło liczy 16 członków. W większo-

ści są to potomkowie zesłańców. 
Z naszego terenu wywiezionych 
w styczniu 1945 roku było około 
100 osób. Większość z nich wróciła 
do kraju, ale duża grupa poniosła 
śmierć w dalekich terenach ZSRR. 

Na uroczystość przybyła dele-
gacja Związku Sybiraków Oddzia-

łu w Toruniu z prezesem toruń-
skiego oddziału Janem Myrchą. 
Członkowie koła otrzymali legity-
mację związkowe. Zarząd Główny 
Związku Sybiraków w Warszawie 
uhonorował dwoje członków go-
lubskiej organizacji Ewę Kaźmier-
kiewicz i Henryka Holtz – Odzna-

ką Honorową Sybiraków. W ten 
sposób uczczono pracę tych osób 
na rzecz powołania koła i pamięć 
golubskich sybiraków.

W toku dyskusji opracowano 
plan działania koła. Jako punkt 
priorytetowy omówiono organi-
zację światowego Dnia Sybiraka, 

który przypada na 17 września 
oraz wydanie publikacji dotyczącej 
losów golubskich sybiraków.

Wszystkich chętnych, którzy 
chcą się włączyć w prace koła, pro-
simy o kontakt z prezes koła Ewą 
Każmierkiewicz – 508 265 279. 

Tekst i fot. (Maw)

Pamiątkowa fotografia członków golubskiego koła Związku Sybiraków
Odznaką Honorową Sybiraków wyróżniono 
Ewę Kaźmierkiewicz oraz Henryka Holtza

Finał artystycznie i sportowo
Prawie 6,4 tys. zł zebrali wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we 
Wrockach.

Gmina Golub-Dobrzyń 

Finał WOŚP we Wrockach od-
był się w piątek 12 stycznia. Na 
sali sportowej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego przewidziano dla 
gości szereg atrakcji. Na scenie po-
jawili się uczniowie każdej z klas 
z okolicznościowymi programami. 

Były to piosenki, tańce oraz 
miniatury teatralne. Młodzieżowa 

drużyna strażacka przygotowała 
pokaz ratowania osoby poszkodo-
wanej w wyniku wypadku drogo-
wego. Nie obyło się bez licytacji. 
Można było nabyć np. talony na 
paliwo, gry, a nawet łyżworolki. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się także loteria fantowa oraz ka-
wiarenka. Wieczorem finał zakoń-

czono światełkiem do nieba. 
Następnego dnia w ramach 

WOŚP odbył się Turniej Siatkarski 
Drużyn Mieszanych. Wygrał zespół 
OSP Wrocki, przed PSPS Dobrzyń 
i Zwywem Wrocki. Łącznie wolon-
tariusze zebrali prawie 6,4 tys. zł. 

Tekst i fot. (pw)
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Wnukowie babciom i dziadkom
GMINA RADOMIN  Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci oraz Dzień Dziadka. Dzieci z przedszkola w Ra-
dominie pozowały do zdjęć, aby pokazać się swoim babciom i dziadkom

Gmina Golub-Dobrzyń

Prezent od wnuków 
19 stycznia w świetlicy wiejskiej w Lisewie uczniowie 
miejscowej szkoły podstawowej przedstawili pro-
gram okolicznościowy dla swoich babć i dziadków. 

Babcie i dziadkowie podziwiali 
najpierw jasełka, a następnie przed-
stawienia dzieci z klas 0-7. Zgodnie 
ze słowami jednej z piosenek: „Dam 
ci babciu uśmiech i mocno przytu-

lę, laurki i kwiatka też nie pożałuję”, 
wnuczęta obdarowały swoich uko-
chanych gości upominkami, przy-
gotowanymi własnoręcznie. 

Były to piękne laurki z ży-

czeniami. Po części artystycznej 
zaproszono babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez mamy.

Tekst i fot. (pw)

Zapytaliśmy dzieci o ich życze-
nia dla bliskich. Maluchy odpowia-
dały zgodnie.

– Życzymy babciom i dziad-
kom dużo szczęścia i radości. Żeby 
byli zdrowi i długo żyli. I niech czę-
sto odwiedzają i się uśmiechają. 
Kochamy nasze babcie i naszych 
dziadków – wypowiadały się przed-
szkolaki. 

Na zdjęciach prezentują się 
przedstawiciele „Misiow”, „Tygry-
sków”, „Motylków” oraz „Krasno-
ludków”.

Tekst i fot. (dr)

Jan z „Motylków”,  4 lata oraz Mikołaj 
z „Krasnoludków”, 3 lata

Oskar z „Tygrysków”, 5 lat

Liliana z „Misiów”, 6 lat oraz Lena 
z „Motylków”, 4 lata

Nikola z „Tygrysków”, 5 lat

Wiktor i Antek z „Tygrysków”, 5 lat
Zofia z „Misiów”, 6 lat oraz Stanisław 
z „Motylków”, 4 lata

Nikodem  „Krasnoludków”, 3 lata

Lidia z „Krasnoludków”, 3 lata oraz Natalia 
z „Misiów”, 6 lat

Marika z „Misiów”, 6 lat

Aleksander z „Misiów”, 6 lat Klaudia z „Misiów”, 6 lat Igor z „Misiów”, 6 lat Kamila z „Misiów”, 6 lat

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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sparing odwołany, 
przygotowania w toku

PIŁKA NOŻNA  Drużyna Iskry Ciechocin, pod wodzą nowego szkoleniowca Kamila Falkiewicza, ze wzglę-
du na złe warunki atmosferyczne nie rozegrała sobotniego sparingu z A-klasową Unią Wąbrzeźno, ale 
przygotowuje się intensywnie do nadchodzącej rundy wiosennej. Trener mówi o planach zespołu

Sztuki walki

Startowe plany karateków 
Zawodnicy Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin przygotowują się 
do dwóch ważnych imprez.

Pierwszy istotny start zapla-
nowano na 28 stycznia. Wtedy to 
w Toruniu przeprowadzone zo-
staną Młodzieżowe Mistrzostwa 
Województwa, a klub z Golubia-
Dobrzynia na tej imprezie repre-
zentować będzie około 20 spor-
towców, w wieku od 9 do 18 lat. 

Następne ważne zawody to mar-
cowe Mistrzostwa Polski Północ-
nej w Kościerzynie. Tam zawalczą 
wszyscy wychowankowie GDKKK, 
bez względu na wiek. 

Obecnie ekipa z Golubia-Do-
brzynia trenuje dwa razy w tygo-
dniu, zawsze we wtorki i w czwart-

ki, na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Zajęcia rozpoczynają się 
o godzinie 15.45, kiedy to na halę 
wychodzi młodsza grupa miłośni-
ków sztuk walki. Po nich do „akcji” 
wkraczają starsi. 

(kl) 
fot. archiwum

Sokół szuka trenerów
Czwartoligowy klub z Radomina poszukuje osób, któ-
re poprowadzą zespoły dziecięco-młodzieżowe przy-
najmniej do końca obecnego sezonu. 

Piłka nożna 

Konkretnie chodzi o szkole-
niowców dla grupy orlików i mło-
dzików. Prezes Sokoła Mariusz 
Słowik mówi, że idealnym rozwią-
zaniem byłoby zatrudnienie dwóch 
osób z odpowiednimi licencjami, 
ale w przypadku braku chętnych 
dopuszczana jest również możli-
wość, że oba teamy poprowadzi 

jeden trener. 
– Zachęcam do kontaktu ze 

mną. By trenować młodzieżowe te-
amy potrzeba dyplomu instruktora 
piłki nożnej i takowe referencje w 
zupełności nam wystarczą – za-
znacza prezes.

(kl) 
fot. archiwum

– Jest pan po spotkaniu z za-
rządem Iskry. Co udało się usta-
lić, czy włodarze wyznaczyli jakiś 
konkretny cel na nadchodzącą 
rundę?

– Aktualnie nie mamy narzu-
conych żadnych sprecyzowanych 

celów. Przede wszystkim chcemy 
spokojnie utrzymać się w klasie 
okręgowej, ogrywać się w tym gro-
nie i, w miarę możliwości, dawać 
jak najwięcej szans do występów 
dla naszych młodych zawodników. 
W projekt zaangażował się wójt 

gminy Ciechocin i wspólnie stwier-
dziliśmy, że zależy nam, aby w bar-
wach LZS-u grało jak najwięcej pił-
karzy z regionu.

– Jak ocenia pan jesienną 
postawę drużyny?

– Ta ekipa już przed startem 

sezonu 2017/2018 została mocno 
przebudowana. Zmieniono trene-
ra, ze składu odeszło kilku kluczo-
wych graczy, dlatego też drużyna 
potrzebowała czasu, by zaadopto-
wać się w tej nowej sytuacji. Tego 
czasu jednak nie dostała, w tym 
momencie mamy kolejne roszady, 
a ja jestem jednym z elementów tej 
zmiany. Wierzę jednak, że wspólny-
mi siłami poradzimy sobie z wszel-
kimi niedogodnościami. 

– Możliwość prowadzenia 
Iskry to sportowy awans? Jak 
traktuje pan tę szansę?

– Jestem z tym klubem zwią-
zany emocjonalnie od wielu lat. 
Grałem, trenowałem młodzieżo-
we ekipy, dojeżdżałem i oglądałem 
spotkania pierwszej drużyny. Dla-
tego nie traktuję mojego angażu 
jako sportowego awansu. To ra-
czej kolejne cenne doświadczenie, 
w którym dominuje radość z moż-
liwości uczestnictwa w przebudo-
wie LZS-u. 

– Czy wiosną w szeregach 
klubu z Ciechocina można spo-

dziewać się jakiś wzmocnień?
– Planujemy pozyskanie kilku 

nowych graczy, możliwe jest rów-
nież odejście paru piłkarzy. W tym 
momencie te roszady są nieunik-
nione. Zależy nam jednak, aby za-
chować pewną równowagę i mieć 
koncepcje przy budowie składu na 
jesienną kampanię.

– Sobotni mecz z Unią w Wą-
brzeźnie nie doszedł do skutku 
ze względu na złe warunki at-
mosferyczne. Jak w związku 
z tym wygląda wasz dalszy plan 
przygotowań?

– W czwartek gramy w Toru-
niu mecz sparingowy z Sokołem 
Radomin. Następnie zaplanowa-
nych mamy kilka innych gier kon-
trolnych, ale będziemy je trakto-
wali czysto szkoleniowo. Konieczne 
jest bowiem przećwiczenie pew-
nych wariantów i przetestowanie 
nowych piłkarzy.

Rozmawiał: 
Kamil Lewandowicz

fot. nadesłane


