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W ubiegłym tygodniu szkoły z naszego powiatu zorganizowały uroczy-
stości i akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na imprezach nie mogło 
zabraknąć dziennikarzy naszego tygodnika. Byliśmy m.in. w Dulsku 
i Płonnem. Maluchy, oprócz występów artystycznych, przygotowały 
też drobne upominki dla swoich najbliższych. Babcie otrzymały m.in. 
pejzaże z filcu, z kolei dziadkowie – breloki-serduszka z modeliny. Więcej 
na stronach: 7 i 25.

(ToB), fot. nadesłane

W sobotę 27 stycznia uczniowie Zespołu Szkól nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu 
zainaugurowali tegoroczny sezon studniówkowy. Młodzież bawiła się 
do białego rana w restauracji „Złota Podkowa” we Wrockach. Na zdjęciu: 
klasa technikum ekonomicznego z wychowawcami – Joanną Lisewską 
oraz Małgorzatą Chojak. Więcej na stronie 26. 

(ToB), fot. (szyw) 
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Kłopotliwa 
zamiana mieszkań 

KOWALEWO POMORSKIE  Podczas zamiany mieszkań ko-
munalnych w Kowalewie jedna strona miała nagle zażądać 
od drugiej pieniędzy. Państwo Jędrzejewscy, którzy marzyli 
o większym lokum, czują się oszukani. Urząd miasta, chcąc 
rozwiązać konfl ikt, zapowiada zorganizowanie spotkania 
z obiema rodzinami
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Państwo Jędrzejewscy od 
dawna poszukują większego 
mieszkania. Mają dwójkę dzieci, 
chłopca i dziewczynkę, z którymi 
dzielą małe, 20-metrowe miesz-
kanie. Pociechy szybko rosną 
i potrzebują większej przestrze-
ni, dlatego rodzina zdecydowała 
się zamienić obecne lokum na 
inne. O tym zamiarze, jak twier-
dzą, regularnie informowali bur-
mistrza Kowalewa Pomorskiego. 
Prosili o możliwość zamieszkania 
w innym miejscu. Sytuacja nie-
dawno miała się zmienić. Okaza-
ło się, że inna rodzina (dane do 
wiadomości redakcji) chciałaby 
się zamienić z nimi na mieszka-
nia, gdyż po wyprowadzeniu się 
dorosłego dziecka ich lokum jest 
zbyt drogie w utrzymaniu. Spra-
wa toczyła się pomyślnie. Doszło 
do podpisania oświadczeń, dzieci 
już marzyły o własnych, oddziel-
nych pokojach. Nagle pojawił się 
problem, a w parze z nim kon-
flikt. W grę weszły pieniądze. 

– Tamtej rodzinie bardzo 
zależało na zamianie, ponieważ 
wyprowadziła się ich córka, któ-
ra składała się z nimi na czynsz. 
Twierdzili, że nie stać ich już na 

utrzymanie mieszkania, które 
obecnie zajmują. Chodzili i prosi-
li o zamianę na coś mniejszego – 
opowiada Robert Jędrzejewski. – 
Już zapadła decyzja, że możemy 
się zamienić. Poszliśmy do tego 
małżeństwa, a oni w drzwiach 
twardo oznajmili, że zamienią się 
z nami, jeśli zapłacimy im mini-
mum 3 tys. zł. Wcześniej ogląda-
li lokum, w którym mieszkamy. 
Podobało im się. Nic nie mówili 
o pieniądzach. Chcą zarobić na 
czymś nienależącym do nich. 
Burmistrz nic ze sprawą nie zro-
bił, ponieważ nie miał dowodów. 
Musieliśmy napisać rezygnację, 
zostaliśmy na lodzie.

– Nie może być tak, że ktoś 
żąda „pod stołem” pieniędzy – 
dodaje Małgorzata Jędrzejewska. 
– My byśmy zapłacili, a następ-
nego dnia oni by spytali, gdzie 
się wybieramy z meblami i udali, 
że nie wiedzą o żadnej wpłacie. 
Gdyby to wszystko było zgodnie 
z prawem, z potwierdzeniem na 
papierze, dałabym i 10 tysięcy. 
Zrezygnowałam z zamiany, po-
nieważ nie chciałam dać łapówki. 
A tamci państwo nagle stwier-
dzili, że jednak stać ich na utrzy-

manie mieszkania.
Małgorzata Jędrzejewska 

szukała pomocy u burmistrza 
Kowalewa Pomorskiego. Wynik 
rozmowy nie był dla niej zado-
walający. 

– On nie widzi dla nas roz-
wiązania. Jestem zszokowana 
jego brakiem reakcji – mówi 
Jędrzejewska. – Myślałam, że 
będzie szukał innego wyjścia, 
że może dojdzie do konfronta-
cji, nic z tego. Dostałam jedynie 
pochwałę za dobrą obywatelską 
postawę. Jak mam wytłumaczyć 
córeczce, że jestem „dobrym 
obywatelem”, jeśli jestem tak 
naprawdę bezradna? Co mam 
powiedzieć dziecku, które miało 
taką nadzieję na spełnienie naj-
większego marzenia o własnym 
pokoju? Radość córki z możliwo-
ści zamiany była nie do opisania, 
skakała i wołała „kocham pana 
burmistrza”. Planowała wygląd 
pokoju, w który będzie tylko dla 
niej. Kiedy do zamiany nie do-
szło, ciągle płakała, nie mogła się 
uspokoić. Do tej pory jest zawie-
dziona.

Dokończenie na str. 2

GOLUB-DOBRZYŃ  Ruszyły studniówki!

POWIAT  Podziękowali babciom i dziadkom
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W konkursie mogą wziąć 
udział dzieci i młodzież w wieku 
6-18 lat. Utalentowani mieszkań-
cy gminy Radomin mają pole do 
popisu. Prezentacja konkursowa 
może mieć formę: sceniczną, 
muzyczną lub plastyczną. Dla 
przykładu, może to być piosen-
ka, taniec, kabaret itp. Konkurs 
składa się z dwóch etapów. 

Pierwszy obejmuje  przesłu-
chania wstępne w Radominie, 
Płonnem i Dulsku. Drugi etap to 
finał, przypadający na czerwiec. 
Zainteresowani mogą już zacząć 
ćwiczyć. Karty zgłoszeniowe na-
leży przekazać do szkół do 23 
marca. Dyrektorzy szkół przeka-
zują zgłoszenia do organizatorów 
do 26 marca. 

Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w zmaganiach. Przewidziane 
są atrakcyjne nagrody ufundo-
wane przez organizatorów oraz 
sponsorów. Podczas finału pre-
zentacje będą oceniane przez 
jury w składzie: dyrektor Ośrod-
ka Chopinowskiego  Agnieszka 
Brzezińska, wójt gminy Radomin 
Piotr Wolski, ks. Leszek Błaszczak 
z parafii p.w. Św. Jakuba Apo-
stoła w Płonnem oraz poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Paweł Szramka. Trzy wybrane 
przez jury osoby wystąpią także 
podczas tegorocznych dożynek 
gminnych.

Regulamin konkursu, kartę 
zgłoszeń oraz zgodę na udział 
w konkursie można pobrać na 
stronie internetowej gminy 
Radomin. W przypadku pytań 
można kontaktować się ze sto-
warzyszeniem pod numerami 
telefonów: 781 275 877 i 697 758 
663.

Daria Szpejenkowska
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Gmina Radomin

Szukają talentów
Stowarzyszenie Szansa dla Szafarni i Okolic organizu-
je konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży z gmi-
ny Radomin. Mile widziane są wszelkie osoby, które 
chciałyby pokazać swój talent.
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Kowalewo Pomorskie

Kłopotliwa zamiana...
Dokończnie ze str. 1

Małżeństwo jest zdania, że 
zostało poszkodowane w całej sy-
tuacji. To nie pierwsza w ich życiu 
nieudana próba wymiany lokali.  
Poprzednim razem osoba, z którą 
miało dojść do wymiany, zrezy-
gnowała i oddała mieszkanie zna-
jomym. Rodzina Jędrzejewskich 
długo stara się o inne miejsce, ale 
bez rezultatu. Jak opowiadają Ję-
drzejewscy, burmistrz wcześniej 
miał informować ich o braku do-
stępnych lokali. 

– Najbardziej w tym wszyst-
kim zbulwersowała nas reakcja 
jednej z pracownic mieszkaniów-
ki. Następnego dnia po zgłoszeniu 
tego zajścia odpowiedziała nam, że 
jeżeli znajdzie się inna rodzina na 
zamianę tego mieszkania, to oni 
będą musieli się na to zgodzić. Po 
moim stwierdzeniu, że widocznie 
przyzwalają na zamiany, w których 
pieniądze chodzą „pod stołem”, nie 
usłyszałem żadnej odpowiedzi – 

mówi Robert Jędrzejewski.
Na pytanie, jak wygląda stano-

wisko drugiej strony konfliktu nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi. Poprosi-
liśmy o zdanie rodzinę, która jest 
uczestnikiem zaistniałej sytuacji. 
Odmówiła nam udzielenia jakich-
kolwiek informacji. O sprawę zapy-
taliśmy także burmistrza Kowale-
wa Pomorskiego.

– Obie rodziny same zwróciły 
się o zgodę na zamianę i ich wnio-
ski zostały rozpatrzone pozytywnie 
– informuje z upoważnienia bur-
mistrza Karolina Kowalska, rzecz-
niczka urzędu. – W międzyczasie 
doszły do urzędu bardzo różne, 
odmienne od siebie, informacje 
o pewnych żądaniach finansowych. 
Burmistrz poprosił strony o spre-
cyzowanie zarzutów na piśmie, bo 
tylko wówczas można zająć stano-
wisko.

Urząd przypomina, że 19 stycz-
nia obie rodziny złożył pisemne re-
zygnacje z zamiany mieszkań. 

– Jedynie p. Jędrzejewska po-
dała przyczynę rezygnacji: cyt. 
„państwo (…) zażądali 3 tysię-
cy zł za remont, który wykonali 
w mieszkaniu – dodaje Kowalska. 
–  Stwierdziła w piśmie, iż „podję-
li już wszelkie kroki w tej sprawie 
i nie odpuszczą”. Druga strony nie 
podała przyczyny rezygnacji. Na 
tym etapie postępowanie o zamia-
nę mieszkania zostało ze strony sa-
morządu zakończone. Zrozumiałe 
jest rozgoryczenie p. Jędrzejewskiej 
całą sytuacją, jednak samorząd 
gminy nie ma uprawnień do pro-
wadzenia postępowania i ustalenia 
czy nastąpiło złamanie prawa. Są 
do tego powołane specjalne służ-
by.  Chcąc wyjaśnić temat przyczyn 
odstąpienia od zamiany, w niedłu-
gim czasie odbędzie się spotka-
nie z obiema stronami, aby każda 
przedstawiła swoje stanowisko. 

Do tematu wrócimy. 

(dr)
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Szkolenia dla rolników
Powiat  W tym roku rolników z naszego powiatu, ale i z ca-
łej Polski, czeka wielka zmiana. Będą składali wnioski o dopłaty 
bezpośrednie w internecie. Z tego względu Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenia

Do tej pory rolnicy mogli skła-
dać wnioski przy pomocy inter-
netu, ale zdecydowana większość 
wolała uczynić to na papierowych 
dokumentach, które następnie wy-
syłano bądź przynoszono do biur 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. W tym roku pro-
porce mają się odmienić. 

Większość rolników będzie 

składać wnioski przy pomocy in-
ternetu. Papierowe wersje dostęp-
ne będą tylko wtedy, gdy rolnik nie 
będzie miał możliwości używania 
internetu w miejscu zamieszkania 
np. na skutek braku zasięgu. 

5 lutego szkolenie pt. „E-
wnioski – dopłaty bezpośrednie 
2018” odbędzie się w sali urzędu 
gminy w Ciechocinie. Początek 

o godzinie 10.00. 7 lutego szkolenie 
odbędzie się w MGOK w Kowalewie 
Pomorskim. Tu również początek 
o godzinie 10.00. 15 lutego szko-
lenie zaplanowano w sali Urzędu 
Gminy Golub-Dobrzyń, o tej samej 
godzinie. 

W pierwszej części szko-
lenia rolnicy zapoznają się z e-
wnioskami, natomiast w drugiej 

posłuchają Stanisława Szwejki – 
opiekuna doświadczalnych z Grub-
na, odnośnie doboru odmian na 
sezon wiosna 2018. 15 lutego dodat-

kowym tematem spotkania będzie 
zabezpieczenie się przed wirusem 
afrykańskiego pomoru świń. 

(pw), fot. archiwum
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Jak ścigać hejtera? 
WYWIAD  Dwa tygodnie temu pisaliśmy o hejcie na forach 
internetowych. Kontynuując temat, zapytaliśmy mecenasa 
Marka Redeckiego, prowadzącego sprawy o zniesławienie w in-
ternecie, jak ma dochodzić swoich praw osoba, która czuje się 
pokrzywdzona obraźliwymi wpisami

– Panie mecenasie, czy czy-
tał Pan artykuł o „hejcie” w na-
szym tygodniku? 

– Tak, jest on niezwykle in-
teresujący. Od strony praktyki 
procesowej sprawa jest nieco bar-
dziej skomplikowana. Na szczęście 
orzecznictwo Sądu Najwyższego 
idzie w dobrym kierunku. Nie-
dawno w głośnej sprawie, w której 
mecenas Roman Giertych repre-
zentował byłego ministra spraw 
zagranicznych Radosława Sikor-
skiego, w sprawie przeciwko wy-
dawcy „Faktu” o naruszenie dóbr 
osobistych, Sąd Najwyższy wskazał, 
że odpowiedzialność za obraźliwe 
wpisy ponosi nie tylko ich autor, 
lecz także administrator portalu 
czy forum. 

– To bezprecedensowy wy-
rok. 

– To prawda, Sąd Najwyższy 
dostrzegł zasadniczy problem, ja-
kim jest ustalenie autorów wpisów, 
w sytuacji kiedy administrator fo-
rum odmawia ich udostępnienia 
osobie, która czuje się dotknięcia 
ich treścią. Wnioskowanie SN jest 
bardzo logiczne, skoro administra-
tor ma wiedzę o obraźliwych wpi-
sach i je toleruje, a jednocześnie 
nie chce ujawnić danych autora, 
to sam powinien odpowiadać za 
naruszenie dóbr osobistych. Kil-
ka lat temu prowadziłem sprawę, 
w której administrator, zasłaniając 
się tajemnicą telekomunikacyjną, 
odmówił udostępnienia danych 
osobowych właściciela IP urządze-
nia, z którego pochodziły wpisy, 
zaś sądy obydwu instancji odmó-
wiły zwolnienia go z tej tajemnicy. 
W takiej sytuacji pokrzywdzonemu 
wpisami zamknięto drogę do od-
powiedzialności karnej autora po-
mówień.

– Wobec tego, jak sku-
tecznie ustalić dane osobowe 
autora wpisów?

– Po pierwsze, ścieżka admi-
nistracyjna, gdzie zwracamy się 
o udostępnienie danych wprost 
do administratora. Jeżeli ten od-
mawia to można zaskarżyć jego 
decyzję do Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobo-
wych (GIODO), który w drodze 
decyzji administracyjnej może 
nakazać udostępnienie danych 
osobowych. Jednak dotychcza-
sowa praktyka wskazuje, że GIO-
DO ostrożnie, a wręcz niechęt-
nie, nakazuje udostępnienie tych 
danych. Na przychylność GIODO 
możemy liczyć, jeżeli wpisy są 
jednoznacznie obraźliwe, noszą 

znamiona zniesławienia lub znie-
wagi i obiektywnie naruszają dobra 
osobiste. 

Druga możliwość to ścież-
ka karna. Zawiadamiamy organy 
ścigania o  podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa zniesławienia 
z art. 212 § 2 k.k. Następnie policja, 
z własnej inicjatywy lub na pole-
cenie sądu, zabezpiecza dowody, 
ustalając IP i dane autora wpisów, 
co umożliwia pokrzywdzonemu 
wniesienie do sądu prywatnego 
aktu oskarżenia o przestępstwo 
zniewagi lub zniesławienia. 

Trzecia możliwość to wytocze-
nie procesu cywilnego o naruszenie 
dóbr osobistych. Aby wnieść pozew 
musimy jednak imiennie wskazać 
pozwanego i tu wracamy do pro-
blemu ustalenia danych autora 
wpisu, o czym mówiłem wcześniej. 
Z wyroku SN, o którym również 
wcześniej wspominałem wynika, 
że jeżeli nie znamy autora wpisów, 
ponieważ administrator forum 
odmówił udostępnienia danych, 
możemy pozwać bezpośrednio ten 
portal. Broniąc się przed powódz-
twem administrator albo ujawni 
dane autora, albo sam narazi się na 
odpowiedzialność.

– Wobec tego, co Pan radzi 
osobom pomówionym na fo-
rum?

– Jeżeli pomówienia na fo-
rum dotyczą osób publicznych to 
powinny one zawiadomić organy 
ścigania. Jeżeli prokurator odmówi 
wszczęcia postępowania z urzędu, 
mogą wnieść prywatny akt oskar-
żenia, do którego prokurator może 
przystąpić, na co bym jednak nie 
liczył. Niestety i „ten kij ma dwa 
końce”. Pamiętam jak w jednej ze 
spraw o zniesławienie osoby peł-
niącej istotną funkcję publiczną sąd 

odmówił ujawnienia danych auto-
rów obraźliwych wpisów twierdząc, 
że „politycy muszą mieć grubszą 
skórę niż zwykli ludzie”. 

W orzecznictwie sądów moż-
na też dostrzec taki pogląd, że nie 
mamy do czynienia ze zniesła-
wieniem, jeżeli krytyka, a nawet 
dosadne i ostre wypowiedzi doty-
czące osoby publicznej, mieszczą 
się w ramach uzasadnionej krytyki. 
Z pewnością poza granice krytyki 
w interesie społecznym wykracza 
pomawianie osób sprawujących 
funkcje publiczne, np. o branie ła-
pówek, pijaństwo czy też „ustawia-
nie przetargów”. Takie zachowanie 
z pewnością jest zniesławieniem 
w rozumieniu art. 212 § 2 k.k., gdyż 
naraża tę osobę na utratę zaufa-
nia niezbędnego do sprawowania 
funkcji publicznej. 

– W przypadku osób publicz-
nych sprawia wydaje się dość ja-
sna. Jak powinna dochodzić swo-
ich praw osoba, która nie pełni 
żadnej funkcji, a jest pomawiana 
lub znieważana w internecie?

– W przypadku osób prywat-
nych trudno mówić o zniesławie-
niu. Natomiast wpisy przybierające 
formy obelg, wulgaryzmów, naru-
szające cześć i dobre imię, mogą 
być podstawą do wniesienia pry-
watnego aktu oskarżenia o znie-
wagę w rozumieniu art. 216 § 2 k.k. 
Krótko mówiąc zniewaga to „ujma 
na honorze”. Jak pisał Fredro w „Ze-
mście” „ta zniewaga krwi wymaga”. 
Dawniej, chociażby przed wojną, 
sprawy o zniewagi faktycznie koń-
czyły się rozlewem krwi. „Polski 
kodeks honorowy” Władysława 
Boziewicza wymagał, aby człowiek 
honoru stanął do pojedynku albo 
popadał w infamię. Ostatni taki 
honorowy pojedynek odnotowano 
w 1946 r. pomiędzy oficerami Woj-
ska Polskiego. Tu znowu wypada 
przytoczyć inne powiedzenie – „ja-
kie czasy takie obyczaje”, a raczej 
„jakie czasy takie zniewagi”. 

Internet, dając pozorne po-
czucie anonimowości, zachęca 
do pomawiania i znieważania in-
nych osób. Oczywiście w świetle 
współczesnego prawa stanowi 
to naruszenie dóbr osobistych 
w rozumieniu art. 24 k.c., których 
ochrony, zaprzestania ich narusza-
nia, zadośćuczynienia oraz odszko-
dowania można dochodzić przed 
sądem… o ile uda nam się ustawić 
autora wpisów.

Rozmawiał: (ToB)
fot. nadesłane

Powiat

Dajmy szansę 
Ksaweremu i innym
W minioną sobotę w Węgiersku rozpoczęła się ak-
cja poszukiwania dawców szpiku kostnego z myślą 
o ciężko chorym Ksawerym z Macikowa. Już w naj-
bliższy weekend będzie można zarejestrować się 
w Golubiu-Dobrzyniu oraz we Wrockach.

Malutki, pięciomiesięczny 
Ksawery Wszelaki niedawno za-
chorował na zespół SCID, czyli 
ciężki, złożony niedobór odporno-
ści. Niestety jest to choroba, któ-
ra doprowadza do śmierci przed 
ukończeniem drugiego roku życia.

Jedyną szansą Ksawerego na 
powrót do zdrowia jest przeszcze-
pienie komórek macierzystych 
krwi lub szpiku od dawcy niespo-
krewnionego. Niestety, pomimo 
zarejestrowanych w polskim reje-
strze Poltransplantu ponad 1,3 mln 
potencjalnych dawców i ponad 
30 milionów w bazach na całym 
świecie, nie ma aktualnie dawcy, 
który byłby zgodny genetycznie 
z Ksawerym.

W minioną sobotę poten-
cjalnych dawców rejestrowano 
w świetlicy wiejskiej w Węgiersku, 
między 14 a 19. Efekt przerósł ocze-
kiwania, ponieważ zarejestrowano 
aż 56 potencjalnych dawców. 

(pw)
fot. (MK)

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ? 
piątek, 2 lutego 2018r.
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Godz.: 9:00 – 13:00
ul. Plac Tysiąclecia 25, Golub-Dobrzyń

sobota, 3 lutego 2018r.
Dom Parafialny
Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą
Godz.: 9:00 – 14:00
ul. Plac Tysiąclecia 14, Golub-Dobrzyń

niedziela, 4 lutego 2018r.
Dom Parafialny
Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą
Godz.: 11:00 – 19:30
ul. Plac Tysiąclecia 14, Golub-Dobrzyń

niedziela, 4 lutego 2018r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach
Godz.: 8:30 – 13:30
Wrocki 14
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Kolędowali z tomkiem
GMINA CIECHOCIN  Tomasz Kamiński podczas godzinnego koncertu w niedzielę 28 stycznia, w ko-
ściele parafialnym św. Małgorzaty w Ciechocinie, zaprezentował publiczności najpiękniejsze polskie 
kolędy w autorskich aranżacjach

Goście usłyszeli utwory: 
„Jeszua Ben Adonai”, „Bądź bli-
sko mnie”. Były także tradycyjne 
brzmienia, które uczestnicy kon-
certu odśpiewali wraz z Kamińskim 
i jego zespołem.

– Koncert bardzo mi się podo-
bał – mówi Anna Mazek z Piotrko-
wa. – Lubię muzykę chrześcijań-
ską i lubię śpiewać kolędy. Razem 
z mężem byliśmy w pełni usatys-
fakcjonowani tym przeżyciem mu-
zycznym.

Muzyk, związany niegdyś 
z zespołem Nocna Zmiana Bluesa, 
szybko złapał dobry kontakt z pu-
blicznością. Udowodnił, że ma po-
czucie humoru i spory dystans do 
siebie, co jakiś czas wplątując żarcik 
o swojej profesji.

– Spotykają się dwaj muzycy 
i jeden mówi do drugiego: Wiesz, 
wydałem płytę! – opowiadał To-
mek Kamiński. – To świetnie, a ile 
sprzedałeś? Ee, niewiele... dom, sa-
mochód…

Występ Tomka Kamińskiego 
cieszył się sporym zainteresowa-
niem. Świątynia wypełniła się do 
ostatniego miejsca. Wraz z nim 
wystąpił zespół w składzie: Paulina 
Brzozowska i Patrycja Kuś w chór-
kach, Marcin Grabowski – kon-
trabas, Maciej Olesiński – gitary. 
Wszystkim członkom zespołu za 
przybycie do Ciechocina i wspólne 
kolędowanie podziękował włodarz 
gminy Jerzy Cieszyński, który na 
koncert przybył wraz z małżonką.

Tekst i fot. (nał)

Tomek Kamiński znalazł też chwilę dla swoich fanów

Tomek Kamiński grał na różnych instrumentach m.in. na mandolinie Kościół wypełnił się słuchaczami po brzegi

Koncertu wysłuchał również wójt gminy Ciechocin Jerzy Cieszyński 
w towarzystwie małżonki

Golub-Dobrzyń 

Aktywni seniorzy 
W ostatnich tygodniach członkowie Golubsko-Do-
brzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli 
udział w kolejnym wykładzie oraz wysłuchali koncer-
tu zespołu Portamus Gaudimus z Torunia.

– U nas nie ma ograniczeń, bez 
znaczenia jest poziom wykształ-
cenia, zapraszamy wszystkich – 
przypominała na łamach naszego 
tygodnika Janina Tuszyńska, ko-
ordynatorka golubsko-dobrzyń-
skiego UTW. – Wykłady odbywają 
się zazwyczaj raz w miesiącu i są 
bardzo różnorodne. Pojawiają się 
tematy historyczne, geograficzne, 
podróżnicze, ale także z zakresu 
religioznawstwa. Ponadto organi-
zujemy wyjazdy do opery i teatru 

oraz wycieczki, nawet zagraniczne.
Niedawno uczestnicy spotkań 

mieli okazję wysłuchać wykładu 
pt. „Kultura zachodu: europejscy 
mistrzowie, galerie, muzea”, który 
wygłosił prof. WSG dr Marek Cha-
mot. Z kolei w styczniu odbyło 
się spotkanie noworoczne, które 
uświetnił zespół Portamus Gau-
dimus z Torunia pod przewodnic-
twem dyrektora Ośrodka Chopi-
nowskiego w Szafarni dr Agnieszki 
Brzezińskiej. 

– Do pięknego, profesjonalne-
go wykonania przez zespół kolęd 
i pastorałek włączyli się również 
zgromadzeni licznie słuchacze. 
Wspaniałą atmosferę dopełni-
ła świąteczna dekoracja sali oraz 
słodki poczęstunek – tłumaczy Ja-
nina Tuszyńska.

Kolejne spotkania już nieba-
wem. 

(ToB)
fot. UTW
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Miasto nie ma lidera
GOLUB-DOBRZYŃ  O tym, że Golub-Dobrzyń nie ma lidera i miasto na tym traci, choć dysponuje ogrom-
nym potencjałem. O tym, że brakuje mieszkań, że nie ma atrakcji dla kobiet i dzieci oraz o tym, że promo-
cja miasta leży i to na łopatkach. Także o tym, dlaczego zagłosowała przeciw uchwale budżetowej na 2018 
rok rozmawiamy z radną Dominiką Piotrowską

– Jest pani jedyną kobietą-
radną w Golubiu-Dobrzyniu, jak 
się z tym pani czuje? 

– Nigdy nie patrzę na płeć 
osób, z którymi jest mi dane pra-
cować. Myślę, że każdy ma w sobie 
potencjał i szczególne talenty, któ-
re trzeba koniecznie wykorzystać 
i czy jest to talent do świetnej or-
ganizacji, czy spory zasób wiedzy 
na temat przepisów samorządo-
wych – nie zależy od płci. Kobieta 
może świetnie znać się na pewnych 
zagadnieniach, tak jak mężczyzna. 
W radzie każdy ma inne zainte-
resowania i na coś innego zwraca 
uwagę i to jest fajne. 

– Łatwo się pracuje w mę-
skim gronie?

– Sama praca w radzie jest 
bardzo ciekawa i rozwijająca. 
Myślę, że jesteśmy zgraną radą 
i mamy wspólny cel, który staramy 
się realizować. Komisje są spokoj-
ne, między nami nie ma konflik-
tów. Czy to w gronie męskim, czy 
damskim, pracuje się identycznie. 
Czy łatwo? To zależy od tego, jakie 
sobie postawimy cele. Jeśli ma być 
efekt to trzeba zakasać rękawy i do 
roboty. Jeśli chce się przyjść, wy-
pić herbatę i posłuchać, to będzie 
łatwo. Ja postawiłam sobie cele, 
które w większości zrealizowałam 
– budowa ulic: Jodłowej, Jagodo-
wej, ścieżki rowerowej przy straży 
oraz chodnika do ulicy Lipnowskiej. 
To była praca zespołowa. Wszystko 
dzięki radnym, którzy takie decyzje 
podjęli i dzięki urzędnikom, którzy 
zrealizowali te zadania. Trzeba pra-
cować w zespole, bo w pojedynkę 
zrealizuje się zdecydowanie mniej. 

– Czy jako radna stara się 
pani patrzeć na miasto oczami 
kobiet? 

– Patrzę raczej na 
miasto i jego proble-
my globalnie. Przede 
wszystkim bolączką 
jest brak mieszkań. 
Ceny są porównywal-
ne do tych w Toruniu! 
Nie mamy działek pod 
budownictwo wysokie 
i tu przyznaję się, że 
daliśmy plamę, bo po-
winniśmy w pierwszym 
roku naszej kadencji 
zmienić miejscowe pla-
ny zagospodarowania 
przestrzennego pod 
takie budownictwo. 
Teraz mamy problem. 
Dopiero rozpoczynamy 
procedurę i potrwa to 
prawdopodobnie kil-
ka lat. Młodzi ludzie 
naprawdę mają pro-

blem, bo na rynku wtórnym nie 
ma na sprzedaż mieszkań, nowe 
praktycznie się nie budują. Przy-
kładem jest nowy blok przy ulicy 
Żeromskiego, mieszkania sprze-
dane zostały raptem w tydzień. 
Tylko budować i sprzedawać. Ceny 
wówczas spadną i młodzi ludzie 
mieliby swoje cztery kąty, ale nie 
mamy przygotowanych działek. 
Kolejny problem to korki. To takie 
małe miasto, a my wciąż jesteśmy 
uwięzieni w korkach. Nie ma takich 
np. w Wąbrzeźnie, bo tam mają ob-
wodnicę. Nawet w Toruniu nie ma 
takich korków jak u nas. Promocja 
miasta leży, a przecież mamy gi-
gantyczny potencjał i aż się prosi, 
aby robić politykę turystyczną pod 
kątem zamku i Anny Wazówny. 
Inne miasta nie mają takich mar-
kowych znaków. 

– Czy nasze miasto jest przy-
jazne kobietom? Matkom?

– Ja jako mama trzylatka chęt-
nie korzystam z ofert kulturalnych, 
edukacyjnych i w tym zakresie jest 
dość ubogo. Chodzimy raz w ty-
godniu na zajęcia do prywatnego 
przedszkola i do domu kultury na 
przedstawienia teatralne dla malu-
chów, które odbywają się raz na ja-
kiś czas. I na tym kończy się oferta. 
Brakuje mi klubu dla mam, gdzie 
można np. posłuchać ciekawych 
prelekcji o laktacji czy chustach, cie-
kawostek na temat rozwoju dziec-
ka, jego psychologii. W tym czasie 
dzieciaki mogłyby się pobawić 
w kąciku dla maluchów, a mamy 
wygadać się i podpytać inne mamy 
o rady. Takie grupy są w internecie, 
ale ciekawie byłoby wyjść z domu 
i spotkać się na żywo. Moje dziecko 
nie chodzi jeszcze do przedszkola 
i brakuje mi miejsc gdzie mogłoby 

się integrować. Warto też podpa-
trywać, co robią inne miasta np. 
warsztaty kulinarne, nauka szycia 
na maszynie czy przeróżne warsz-
taty z decoupage. Sama bym się 
czegoś takiego nauczyła. Różności, 
dla każdego coś fajnego, szerokie 
perspektywy zainteresowań, akty-
wizacja różnych grup.

– Sesje w naszym mieście są 
bardzo długie. Czy tak intensyw-
ne obrady są konieczne? Czy tyle 
godzin siedzenia oznacza mery-
toryczną prace radnych?

– Nasze sesje to chyba ewene-
ment na skalę powiatu i wojewódz-
twa (śmiech). Są za długie i mało 
merytoryczne, dochodzą czasem 
do 7 godzin. Oglądamy fotorelacje 
z wręczania dyplomów przez bur-
mistrza na konkursach, jasełka itp. 
Nie do tego służy sesja. Sprawoz-
danie burmistrza trwa nawet do 
dwóch godzin. Długość sesji wyni-
ka też z tego, że mało rzeczy, któ-
re ustalimy na komisji jest potem 
realizowanych. My coś ustalamy, 
a potem nic z tego nie wynika. Bra-
kuje lidera. Pewnie każdy z nas wie, 
co to odpowiedzialność rozproszo-
na. Każdy coś powie, doda, wymie-
niamy się pomysłami, ale potrzeba 
lidera, który wszystko zbierze do 
kupy i to zrealizuje. Lider to osoba, 
która udźwignie realizację zadania, 
będzie w tym działaniu odważna, 
ma swoje zdanie i potrafi je obro-
nić. Wyróżnia się umiejętnością 
skupienia zespołu na realizacji za-
dania. W naszym mieście właśnie 
brakuje lidera. Takiej najważniej-
szej, pierwszej osoby, która bę-
dzie miała siłę przebicia i pomysł 
na jego realizację. Burmistrz zbyt 
mało odważnie wychodzi z pomy-
słami, wciąż podpytuje: a jaki macie 
pomysł na np. zagospodarowanie 
budynku po przedszkolu Julianek, 
a sam nie poda pomysłu i nie broni 
argumentami swej wizji. Podpy-
tuje nas, każdy ma inny pomysł, 
a potem na końcu nic z tego nie 
wynika i tak w wielu podobnych 
sytuacjach. Lider musi mieć wizję 
i być pewny, mieć argumenty za 
i przeciw, musi umieć przekonać do 
słuszności swój zespół i go zaanga-
żować. Proszę zauważyć, że więk-
szość głosowań radnych jest „za”. 
Nie ma czegoś takiego: zagłosuję 
„przeciw”, bo tak mi się podoba, bo 
jestem w opozycji. Zawsze głosuje-
my za dobrem miasta. Niezależnie 
kogo był to pomysł. Byłam tylko 
przeciwna budżetowi na 2018, po-
nieważ zbyt dużo pieniędzy prze-
znaczono w nim na sprzątanie (710 
tys. zł) i na promocję miasta (180 
tys. zł). To były moje argumenty, 

aby zagłosować przeciw. 
– W pani interpelacjach 

ostatnio pojawiło się zapyta-
nie o promocję miasta, o formę 
koncertów. Wskazywała pani, 
że w Golubiu-Dobrzyniu ciągle 
grają disco polo. Nie lubi pani tej 
muzyk?

– Na ostatnich sesjach dużo 
mówiło się o budżecie na 2018. Stąd 
moje interpelacje, jak powyżej już 
wspomniałam odnośnie sprzątania 
miasta i promocji. Temat sprzątania 
miasta może już zostawię, bo wciąż 
wałkujemy ten sławetny skandal 
jednego pisma, ale powiem więcej 
o promocji. Promocja u nas leży 
i to na łopatkach. Przy tym naszym 
biadoleniu, że nie ma kasy, nagle 
wydajemy w roku wyborczym 180 
tys. zł na promocję? Proszę zauwa-
żyć, że nasze miasto nie ma wyda-
nego nawet folderu czy mapki np. 
w średniowiecznym klimacie. Sama 
brałam udział w budowaniu Qu-
estu szlakiem czerwonej cegły, któ-
ry wykorzystuje zamek do oprowa-
dzenia dzieci w ciekawy sposób po 
zamku i starówce. To taka gra te-
renowa, która powala samemu po-
przez rozwiązanie zagadek dojść do 
wyznaczonego miejsca i poznać hi-
storię. Wystarczy tylko pomysł. On 
nic nie kosztuje. Wydruk ulotki to 
parę groszy. Kreatywność w dzia-
łaniu i efektywność jest niebywale 
ważna, bo można spędzić 8 godzin 
w pracy i nic nie wymyślić, a można 
zrobić coś w 30 minut i ma to sens. 
Przerabiałam na własnej skórze 
imprezy z 20 zł w kieszeni i to się 
udaje. Można „ściągnąć” kilkadzie-
siąt maluchów do parku na czyta-
nie książek, ale nie może ich czytać 
burmistrz czy radni, bo to nuda 
dla dzieci. Strażak czy listonosz to 
jest atrakcja. Przeciwna jestem, aby 
znów 50 tys. zł wydać na pohu-
lanki z disco polo. Ja za te 50 tys., 
a nawet mniej, na ten jeden dzień 
stworzyłabym rodzinną imprezę 
tematyczną o Annie Wazównie na 
rynku golubskim ze średniowiecz-
nymi straganami, teatrem ulicz-
nym, gdzie dzieci mogłyby wybić 
monetę z Wazówną i byłoby wiele 
różnych tematycznych atrakcji. Po 
takich pohulankach w niedzielę 
zostaje tylko kac po piwie z plasti-
kowego kubka, jak w innych prze-
ciętnych miastach. Nasze takie nie 
jest, ma znaki firmowe. Turyści 
i mieszkańcy powinni zapamiętać 
z tego dnia zapach ziół Anny Wa-
zówny, smak ciasteczek z jej wize-
runkiem, chcieć wrócić za rok na tą 
samą, coroczną, markową imprezę 
i być ciekawym, co dodamy z atrak-
cji. Dzieciom to w ogóle do szczę-

ścia niewiele potrzeba. Wystarczy, 
że na jakimś straganie dostanie 
ciasteczko czy kolorowankę. A do 
disco polo nic nie mam, sama ba-
wię się świetnie do tej muzyki na 
weselach, ale my musimy tworzyć 
imprezę tematyczną, aby wyróż-
niać się na tle Brodnicy, Rypina, 
Lipna. Oni nie mają takiego zamku. 
My wciąż mamy lichą współpracę 
z zamkiem. On sobie radzi świetnie 
bez nas. Ma mnóstwo imprez: a to 
wystawa psów, a to quady. A pod-
czas turnieju rycerskiego nasz ry-
nek nie ma ani jednej atrakcji dla 
turystów. Szok! 

– Golub-Dobrzyń to miasto 
porównywalne do Wąbrzeźna, 
pani jako radna często sięga do 
tego właśnie porównania i anali-
zuje, co się dzieje u wąbrzeźnian. 
Jak w tej analizie wypada nasze 
miasto?

– Chyba nie trzeba nikomu 
mówić, jak wygląda Wąbrzeźno: 
właśnie pobudowali przepiękną bi-
bliotekę, budują ścieżki rowerowe 
na terenie miasta, stawiają amfite-
atr nad jeziorem! Mają już dawno 
basen i obwodnicę. Mają tyle samo 
mieszkańców i myślę, że są dla nas 
wzorem. Dlatego zorganizowaliśmy 
wyjazd grupy radnych i mamy się 
spotkać z burmistrzem Leszkiem 
Kawskim, aby zobaczyć jak funkcjo-
nują wydziały i jak organizowana 
jest tam praca. Trzeba nieustannie 
podglądać i być ciekawym, co ro-
bią inni. Czasem nie warto docho-
dzić samemu i marnować czas na 
pomysł, jeśli te pomysły już ktoś 
realizuje i można je skopiować. 
U nas w mieście kopiowane są po-
mysły i sposób zarządzania za po-
przednim burmistrzem. Te same 
imprezy typu: pohulanki, dzień 
dziecka, tylko wydział sprzątania 
nam doszedł. Poza tym nic nowe-
go, twórczego, kreatywnego, a wy-
starczy się tylko rozejrzeć i dojść 
do wniosku, że nie musi być tak jak 
dotychczas, jak przez te wszystkie 
lata. Może być zupełnie inaczej, ale 
trzeba porzucić schematy. Wciąż 
być ciekawym i poszukiwać. Pasja 
rodzi profesjonalizm, a profesjona-
lizm rodzi jakość. To nie jest tak, że 
jak ktoś skończył 10 lat temu studia 
jest już wszechwiedzący, no tak to 
nie działa! Trzeba nieustannie się 
szkolić, doskonalić, być ciekawym 
i podążać za nowościami, a wręcz 
wyprzedzać pomysły innych. Na-
sze miasto ma Annę Wazównę, 
więc w końcu zróbmy z tego dobra 
pożytek, bo aż się prosi. Wizja to 
podstawa rozwoju. Od niej trzeba 
zacząć. 
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W czwartek 25 stycznia dzie-
ci z punktu przedszkolnego „Ja-
kubek” zaprezentowały program 
artystyczny z okazji tego wyjąt-
kowego święta. Na tak wspaniałą 
uroczystość przybyli również za-
proszeni goście m.in. wójt gminy 
Radomin Piotr Wolski, dyrektor 
SP w Płonnem Małgorzata Mar-
cinkowska oraz oczywiście babcie 
i dziadkowie przedszkolaków. 

Najmłodsi wręczyli prezenty 
wykonane samodzielnie. Babcie 
otrzymały  pejzaże z filcu, z kolei 

dziadkowie – breloki-serduszka 
z modeliny. Goście mogli również 
raczyć się słodkim poczęstunkiem, 
przygotowanym przez rodziców 
przedszkolaków.

Następnego dnia swoje ta-
lenty zaprezentowały nieco star-
sze dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Płonnem. Uczniowie z kilku 
klas wykonali piosenki, wiersze 
oraz skecze kabaretowe, którymi 
rozbawili do łez zgromadzoną pu-
bliczność. 

– Życzę państwu dużo zdro-

wia, szczęścia i zadowolenia z ży-
cia oraz z wnuków – powiedziała 
Małgorzata Marcinkowska. – Wam 
natomiast, drogie dzieci, bardzo 
dziękuję za wspaniałe występy 
i pięknie przygotowaną akademię.

Podobnie jak dzień wcześniej, 
także i tym razem uczniowie wrę-
czyli swoim dziadkom i babciom 
własnoręcznie wykonane prezen-
ty, w które włożyli dużo pracy 
i uczucia.

– Nasze dzieci chętnie biorą 
udział we wszystkich uroczysto-

ściach, zarówno w takich jak Dzień 
Babci i Dziadka czy Dzień Matki, 
jak i w uroczystościach patriotycz-
nych. Nikogo nie trzeba do tego 
namawiać – zapewnia dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Płonnem.  

Na twarzach dziadków i babć 
malowała się trudna do opisania 
radość i szczęście. Nie ulega wąt-
pliwości, że kochają swoje wnu-
częta, co najmniej tak bardzo jak 
one ich. 

(LB)
Fot. (LB) i nadesłane

Maluchy mogły liczyć na znakomitą frekwencjęDziadkowie i babcie mogli liczyć na upominki od wnucząt

Program artystyczny był doskonale dopracowany Nie zabrakło występów tanecznych

Dzieci przygotowały też skecze

Kochani dziadkowie, żyjcie sto lat!
GMINA RADOMIN  Moc życzeń, słodki poczęstunek i dopracowany program arty-
styczny – tak właśnie wyglądały dwudniowe obchody Dnia Babci i Dziadka w Płon-
nem

Nie jestem przeciwko burmi-
strzowi, ale nasze wizje się znacznie 
różnią i mają inne cele. Myślę, że 
każdy z nas ma wspólny mianow-
nik i jest to dobro miasta, ale jeste-
śmy naładowani innymi treściami 
i inaczej widzimy nasze miasto. 

– Jakie problemy ostatnio 
pani poruszała na sesjach czy na 
komisjach? Co zostało pozytyw-
nie załatwione, a co nie?

– Od trzech lat proszę o za-
łatanie dziur na ul. Modrzewiowej 
i powrót harmonogramu sprząta-
nia ulic. Na ostatniej komisji i se-
sji pan burmistrz prosił o to, aby 
każdy radny napisał, co potrzebuje 
w swoim okręgu. Więc napisałam 
to, o co prosiłam w poprzednich 
latach, żeby załatał dziury na ul. 
Modrzewiowej. Poza tym wspólnie 
z radnymi poodejmujemy szereg 
działań i bardzo często mają pozy-
tywny efekt końcowy np. budowa 
ulicy Jodłowej, Jagodowej, ścieżki 
rowerowej i inne. Więc absolutnie 
nie można iść w tony, że nie dzieje 
się nic dobrego.

– I na koniec pytanie, czy 
kobiety powinny pojawiać się 
w samorządach?

– Oczywiście, że tak. Nie chcę 
mówić na temat równouprawnie-
nia, bo to już, myślę, czasy odle-
głe. Naprawdę zachęcam panie, jak 
i panów do aktywnego działania 
w samorządzie. Nadchodzą  wielki-
mi krokami wybory i mam nadzie-
ję, że więcej osób zdecyduje się na 
wystartowanie w nich. Wiem jak to 
jest: w domu tylko psioczy się na 
sejm, posłów tam zasiadających, 
ale to samo jest na dole, w radzie 
miasta. „Kto tam zasiada? Jakie oni 
podejmują decyzje?!”. Niestety, je-
śli nie weźmiemy spraw w swoje 
ręce to tak będzie nadal. Czasem 
zastanawiamy się, jak taka osoba 
mogła zdobyć mandat? Ale podjęła 
wyzwanie, wystartowała, a ludzie 
często nie mają innego kandydata, 
no i wchodzi do rady. Dlatego mam 
nadzieję, że coraz więcej mądrych, 
aktywnych, osób będzie chciało 
startować w wyborach, bo tylko 
tak zmienimy naszą radę i miasto. 
Nie zostawiajmy miasta na pastwę 
przypadkowych radnych i chodź-
my na wybory. Angażujmy się. 
Podsuwajmy pomysły. Nie warto 
krytykować, wcale konstruktywna 
krytyka nie jest fajna, bo to zawsze 
krytyka i odnosi się do przeszło-
ści. Ja staram się robić feedback, 
czyli patrzę w przyszłość i podaję 
rozwiązania. Jest to o wiele lepsze 
niż powiedzieć: to zrobiłeś źle, nie 
podoba mi się. Lepiej powiedzieć – 
następnym razem może spróbuj-
my zrobić to tak… Ja podchodzę do 
tematu jak do jajecznicy na boczku, 
gdzie kura się zaangażowała, a świ-
nia poświęciła (śmiech). Myślę, że 
warto się nieustannie angażować, 
a nie palić mosty. To miasto ma 
potężny potencjał , ale wciąż bra-
kuje ludzi z pasją, aby je na nowo 
odkryć. 

(nał)
fot. Dawid Brożek

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Obowiązek odśnieżania 

Policjanci przypominają o obowiązku odśnieżania, wynikającym 
z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właści-
ciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, 
a także inne podmioty władające nieruchomościami, zobowiązani 
są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych 
wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze 
śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Należy 
również na bieżąco usuwać sople lodowe i nawisy śniegu z dachów 
i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących 
z drogami i chodnikami. Każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku 
utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega ka-
rze grzywny do 1500 zł albo karze nagany. 

Zgłoszenie narodzin dziecka 

i wybór imienia przez internet  

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt zmian 

w ustawie o ewidencji ludności. Urodzenia i wybór 

imienia dziecka można będzie zgłaszać w formie do-

kumentu elektronicznego. Obecnie narodziny dziecka 

należy zgłosić w urzędzie osobiście. Zmiana powinna 

wejść w życie od początku czerwca. Od grudnia na-

stąpi także jednoznaczne powiązanie danych rodzi-

ców i dzieci w rejestrze PESEL. Testowe wnioski dla 

użytkowników dostępne są na stronach ministerstwa. 

Uwagi można zgłaszać na adres: narodzinydziecka@

mc.gov.pl

Sejm przedłużył � nansowanie lokali zamiennych 

Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy zakłada-
ją wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na 
gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa 
do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki 
w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, 
który wymaga opróżnienia. Obowiązek ten będzie spoczy-

wać na gminie jedynie w przypadku, gdy najemca nie po-
siada tytułu prawnego do innego lokalu. 

Ruszyła wysyłka PIT-ów 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT tra� ą do wszystkich osób, któ-re w 2017 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do podatni-ków sukcesywnie, nie później niż do końca lute-go 2018 r. Świadczeniobiorcy (emeryci lub ren-ciści), którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT. 

Kolonoskopia uratuje życie

Ruszył, � nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, woje-
wódzki program pro� laktyki i wczesnego wykrywania nowotworów 
jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi 
zostanie objętych blisko 25 tys. osób. Badania realizuje 14 placówek 
medycznych w całym regionie, wybranych w konkursie o do� nanso-
wanie. Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą 
skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka 
jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których ro-
dzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. O tym, gdzie 
można się przebadać, informuje marszałkowska infolinia pod numerem 
telefonu 56 652 18 73. Rak jelita grubego to jeden z najczęściej wystę-
pujących nowotworów złośliwych. 

O problemach młodzieży

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Wąbrzeźnie zapraszają na cykl spotkań 
na temat zagrożeń, z którymi styka się młodzież. 
Planowane są trzy wydarzenia. 21 lutego będzie 
mowa o zaburzeniach odżywiania, 21 marca o de-
presji i próbach samobójczych, a 25 kwietnia o sa-
mookaleczeniach. Wszystkie spotkania rozpoczną 
się o 16.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 35. Udział na-
leży potwierdzić osobiście lub telefonicznie: 56 688 
21 75. 

Pomogą wrócić do pracy 

Samorząd województwa organizuje bezpłatne szkolenia pod hasłem 
,,Mama może wszystko 2!”. Są one skierowane do mam i ojców dzieci do 
3 lat, którzy obecnie nie pracują, a planują w najbliższym czasie podjąć 
zatrudnienie. Spotkania poprowadzą pracownicy punktów informacyj-
nych funduszy europejskich, którzy przedstawią formy wsparcia ze środ-
ków unijnych: zasady do� nansowania na nianie lub żłobki, możliwości 
wsparcia na założenie własnej � rmy itp. 14 lutego szkolenie odbędzie się 
w Brodnicy (Hotelik Centrum, ul. Kamionka 24), a 28 lutego w Golubiu-
Dobrzyniu (Starostwo Powiatowe, ul. Plac Tysiąclecia). 
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Na maszyny 
i wyposażenie 

FUNDUSZE UNIJNE  Od 19 lutego do 20 marca będzie moż-
na ubiegać się o pomoc w związku z racjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produk-
cji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu

To szansa m.in. na wzbogace-
nie gospodarstwa o nowy sprzęt. 
Ostatni nabór z tego obszaru od-
był się w 2016 roku i chętnych nie 
brakowało. 

Tym razem do zdobycia jest 
dofinansowanie w wysokości 50-
60 proc. poniesionych kosztów 
kwalifikowanych. Maksymalna 
kwota wsparcia nie może prze-
kroczyć 500 tys. zł. W przypadku 
inwestycji niezwiązanych bezpo-

średnio z budową, modernizacją 
budynków inwentarskich (w tym 
z ich wyposażeniem) lub budo-
wą lub modernizacją magazynów 
paszowych w gospodarstwach, 
w których jest prowadzona pro-
dukcja zwierzęca (w tym z ich 
wyposażeniem) – górny pułap 
pomocy to 200 tys. zł.

Aby ubiegać się o te pienią-
dze, gospodarstwo musi mieścić 
się odpowiednim przedziale wiel-

kości ekonomicznej. Wynosi on 
od 10 tys. euro do 200 tys. euro. 
Wyjątek od tej reguły stanowią 
rolnicy, którzy będą wspólnie 
składać wniosek. 

Formularze są dostępne na 
stronach internetowych ARiMR, 
a dokumenty będzie można 
składać w oddziale regionalnym 
ARiMR w Toruniu.

(pw)

Szkody w rolnictwie

Kto odpowiedzialny za ptaki?
Samorząd rolniczy chce, by Ministerstwo Środowiska zajęło się uregulowaniem 
kwestii szkód wyrządzanych przez ptaki. Chodzi o takie gatunki jak: muflon, kor-
moran, żuraw, łabędź, gęś i czapla.

Żurawie od wielu lat dają się 
we znaki rolnikom. Wydziobują 
z pól nasiona oraz niszczą młode 
rośliny. Na terenach szczególnie 
przez nie uczęszczanych straty na 
hektarze mogą wynieść nawet 30 
proc. Kormorany są z kolei zmorą 
właścicieli stawów. Dorosły osob-
nik potrafi zjeść nawet pół kilogra-
ma ryb dziennie. 

„Wymienione wyżej zwierzęta 
są zwierzętami dzikimi, za które 
odpowiedzialność powinien pono-
sić Skarb Państwa. Dlatego Zarząd 
KRIR wnosi o kompleksowe uregu-
lowanie przedmiotowego proble-
mu oraz wpisanie ww. zwierząt do 
katalogu gatunków wyrządzających 
szkody w uprawach rolnych” – czy-
tamy w komunikacie Krajowej Rady 
Izb Rolniczych.

(pw)
fot. pixabay

ASF

Jeśli znajdziesz padłego dzika
W związku z przesuwaniem się wirusa afrykańskiego pomoru świń na zachód, 
przedstawiamy instrukcję postępowania na wypadek znalezienia padłego dzika. 
To właśnie te zwierzęta są wektorami choroby. 

Należy zacząć od tego, że lu-
dzie nie są wrażliwi na ASF. Także 
kontakt z padłym, chorym zwie-
rzęciem nie jest dla nas groźny. 

Pierwsze, co należy zrobić, to 
oznakować miejsce znalezienia pa-
dłego dzika. Zwierzęcia nie wolno 
jednak dotykać. Telefonicznie trze-
ba powiadomić o wszystkim po-
wiatowego lekarza weterynarii lub 
najbliższą lecznicę weterynaryjną. 

W trakcie zgłoszenia podaje-
my: miejsce znalezienia zwłok (np. 
charakterystyczne punkty orienta-
cyjne lub współrzędne GPS), dane 
osoby zgłaszającej (w tym numer 
telefonu kontaktowego), liczbę 
znalezionych zwłok dzików w da-
nym miejscu, ewentualnie stan 
zwłok padłych dzików. 

W związku ze zwalczaniem 
ASF, należy powstrzymać się od 

wywoływania hałasu w lesie, który 
mógłby przepłoszyć dziki. Zakaza-
no także spuszczania psów ze smy-
czy. Osoba, która znalazła padłego 
dzika, nie powinna przez 72 godziny 
po tym fakcie wchodzić do miejsc, 
w których utrzymywane są świnie. 
Nie może też wykonywać czynno-
ści związanych z obsługą świń.

(pw)

Świnie coraz tańsze
Koniec roku przyniósł dość istotne zmiany na ryn-
kach. Zadowoleni mogą być hodowcy bydła mleczne-
go, natomiast powody do niepokoju mają ci, którzy 
zajmują się produkcją trzody chlewnej. 

Rynek

W grudniu ceny skupu trzody 
chlewnej spadły o ok. 10 proc. Ten 
niekorzystny trend utrzymuje się 
od trzeciego kwartału ubiegłego 
roku. Dodatkowy „dołek” w stycz-
niu spowodował drastyczny spadek 
opłacalności produkcji. Najgorzej 
mają się producenci tuczników, 
u których koszt wyhodowania 
zwierzęcia jest wyższy niż cena. 

Eksperci spodziewają się odbi-
cia cen w marcu. Dużo zależy także 

od tego, jak będzie wyglądała walka 
z wirusem ASF. Jeśli choroba dotrze 
do Niemiec, może to mieć znaczący 
wpływ na załamanie się rynków. 

W naszym województwie cena 
tuczników 1. klasy waha się od 3,40 
do 3,80 zł/kg. Jeszcze w połowie 
grudnia ceny wynosiły od 4,10 do 
4,60 zł/kg. Rekordowe notowania 
przypadły na maj, gdy za kilogram 
w skupie płacono ponad 5 zł. 

(pw), fot. pixabay

Sznurek ocalony
W okresie PRL-u był przedmiotem pożądania w okre-
sie przedżniwnym. Mowa o sznurku do snopowiązał-
ki. W ostatnich tygodniach wrócił na łamy gazet, ale 
tym razem za sprawą interpretacji przepisów. 

Prawo

Jedna z firm produkujących 
sznurek została wezwana przez 
urząd skarbowy do uregulowa-
nia zaległego podatku VAT. Płaciła 
go w wysokości 8 proc., a fiskus 
stwierdził, że powinno to być 23 
proc. Trwała prawna batalia, któ-
ra zakończyła się szczęśliwie dla 
biznesmena. Gdyby nie to, firmę 
zapewne by czekało bankructwo.

Wszystko rozbijało się 

o przeznaczenie sznurka. Poda-
tek  w wysokości 8 proc. dotyczy 
bowiem produktów używanych 
w rolnictwie. Firma musiałaby 
udowadniać, że sznurek stosowa-
no tylko do maszyn rolniczych. 
Sprawę ucięło Ministerstwo Fi-
nansów, które uznało, że firma 
poprawnie płaciła 8-procentowy 
VAT. 

(pw)

Krowa w internecie
Jak wiedzieć o krowie wszystko, chociaż ta przebywa 
daleko od nas, na pastwisku? 

Nowinki technologiczne

Bydło na amerykańskich pa-
stwiskach wypasane jest przez 
okrągły rok. Zazwyczaj farmerzy 
sprawdzali dobrostan zwierząt, 
robiąc objazd konno. Od kilku lat 
na rynku pojawiają się urządzenia, 
które rejestrują niepokojące objawy 
u krów. Sensory wychwytują m.in. 
podwyższoną temperaturę ciała.

Amerykańska firma quantifie-
dAG w kolczyku na ucho schowała 
sensor monitorujący stan zwierzę-
cia. Urządzenie analizuje aktyw-
ność bydła oraz apetyt. Każda kro-
wa poprzez kolczyk jest połączona 
z internetem i dzięki temu farmer 

otrzymuje dane o jej stanie na te-
lefon komórkowy. 

Vital Herd postawił na bardziej 
bezpośredni pomiar, przy pomo-
cy inteligentnej tabletki, będącej 
w rzeczywistości sondą. Kiedy tra-
fia do żołądka krowy, zbiera dane 
do końca jej żywota – o tempera-
turze ciała, rytmie pracy serca oraz 
częstotliwości oddechów. Efektem 
stosowania sondy jest podzielenie 
krów w oborze na grupy o podob-
nych wymaganiach. To przyczynia 
się do podwyższenia produktyw-
ności. 

(pw)
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Jak wzmocnić odporność?
ZDROWIE  Dziś druga część materiału poświęconego wspieraniu układu immunologicznego. Dowiedz 
się, jak nie dać się chorobom

Jeżówka purpurowa
Znana też jako echinacea, 

aktywizuje układ odpornościowy 
m.in. poprzez pobudzenie leuko-
cytów do wydzielania substancji 
przeciwwirusowych (interfero-
nu). Zawarte w jeżówce substan-
cje czynne wzmacniają naturalną 
odporność i pobudzają system 
immunologiczny, zmniejszając 
tym samym podatność na infek-
cje bakteryjne i wirusowe. Jeżów-
ka stosowana jest także w zapale-
niach jamy ustnej, gardła i dziąseł. 
Jak wynika z badań naukowych, 
zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji 
do 58 proc. Jeszcze skuteczniej-
sza jest w połączeniu z witaminą 
C – wówczas zmniejsza prawdo-
podobieństwo zachorowania aż 
o 86 proc. Z kolei osoby już prze-
ziębione, które będą przyjmować 
przetwory z jeżówki purpurowej, 
mogą liczyć na skrócenie choroby 
o półtora dnia. 

Aloes 
Możemy stosować w postaci 

soku, wyciągów z miąższu, syro-
pu czy tabletek. Zawiera roślinne 
biostymulatory, które zwiększa-
ją produkcję przeciwciał i ilość 
limfocytów we krwi. Acemannan 
i glikozydy zawarte w soku alo-
esowym pobudzają mikrofagi do 
walki z wirusami. Aloes zasłużył 
nawet na opinię rośliny pomaga-
jącej dosłownie na wszystko, picie 
soku wzmacnia odporność – ma 
właściwości przeciwbakteryjne, 
przeciwzapalne i przeciwbólowe. 
Dlatego aloes pomaga rekonwa-
lescentom i osobom osłabionym 
stanąć na nogi. Można go sto-
sować uzupełniająco w leczeniu 
astmy. 

Co ważne, łączenie prepa-
ratów aloesowych z witaminą 
C powoduje gwałtowny wzrost 
tej witaminy w organizmie. Ilość 
przyswojonej witaminy C w ciągu 
8 godzin wzrośnie nawet o 208 
proc., a witaminy E po 6 godzi-
nach będzie wyższa nawet o 268 
proc.! 

Czosnek 
Zawiera alliinę, związek prze-

kształcany w allicynę podczas 
miażdżenia lub przeżuwania. To 
substancja wykazująca właści-
wości antybiotykowe, dlatego 
czosnek stosowany jest w lecze-
niu i profilaktyce. Przypisuje się 
mu cały wachlarz dobroczynnych 
właściwości, m.in. obniża poziom 
cholesterolu we krwi, działa prze-
ciwmiażdżycowo, pomaga zwal-
czać grzybicę, wspomaga lecze-
nie chorób układu oddechowego 
i trawiennego, zapobiega powsta-
waniu chorób serca, obniża ci-
śnienie. Czosnek zwiększa także 
odporność i działa bakteriobójczo, 

jest więc świetnym sposobem na 
wszelkie przeziębienia, ból gardła 
czy grypę.

Aby wykorzystać właściwości 
czosnku, wystarczy zjadać dzien-
nie 1-2 ząbki (najlepiej, jeśli jest po-
siekany lub zmiażdżony). By zneu-
tralizować nieprzyjemny zapach, 
można przegryzać czosnek natką 
pietruszki, świeżą miętą, selerem, 
tymiankiem lub spożywać z lamp-
ką czerwonego wina. Zdrowszy 
jest surowy czosnek, jeśli jednak 
nie lubisz jego smaku, możesz 
suplementować się powlekanymi 
kapsułkami. Zaleca się stosowa-
nie czosnku w kapsułkach w ilości 
400-600 mg dziennie. Podczas le-
czenia przeziębienia dawka może 
być zwiększona nawet 4-krotnie.

Czosnku nie zaleca się oso-
bom z ostrym i przewlekłym nie-
żytem żołądka i jelit. Szczególną 
ostrożność powinny zachować 
cukrzycy, a konkretnie osoby ze 
skłonnością do hipoglikemii (zbyt 
niskiego poziomu cukru). Osoby, 
które stosują insulinę w formie 
zastrzyków, przed zastosowaniem 
czosnku powinny skonsultować się 
z diabetologiem.

Czarny bez
Jest niezwykle bogaty we fla-

wonoidy, cenne związki pocho-
dzenia roślinnego, które wzmac-
niają nasz układ odpornościowy. 
Spożywając go, organizm zaczyna 
produkować dużą ilość cytokin 
– białek pobudzających komórki 
odpowiedzi odpornościowej. Dzię-
ki temu białe krwinki są w sta-
nie zahamować replikację wirusa 
lub proces namnażania bakterii, 
a następnie samodzielnie rozpra-
wić się z patogenami atakującymi 
organizm. Dzięki tym właściwo-
ściom czarny bez jest niezwykle 
skuteczny m.in. przy zwalczaniu 
zapalenia ucha, grypy, przeziębie-
nia oraz wszelkich innych infekcji 
wirusowych. 

Czarny bez jest bardzo boga-
tym źródłem antocyjanów (natu-
ralnych barwników pochodzenia 
roślinnego), które mają właści-
wości przeciwzapalne. Pomagają 
one w łagodzeniu najróżniejszych 
objawów chorobowych, takich jak: 
wysoka gorączka, katar, drapanie 
w gardle, kaszel, bóle stawów, bóle 
głowy, zmęczenie czy dreszcze.

Podsumowując, czarny bez 
ma właściwości: przeciwwiruso-
we, przeciwzapalne, przeciwbólo-
we. Jest on szczególnie skuteczny 
w leczeniu infekcji wirusowych 
takich jak: grypa, przeziębienie, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie gar-
dła, zapalenie migdałów, zapalenie 
zatok czy opryszczka. Dodatkowo 
czarny bez wykazuje działanie na-
potne oraz przeciwgorączkowe, 

co pozwala znacznie przyśpieszyć 
proces leczenia infekcji. 

Probiotyki a odporność
Nazwa probiotyk wywodzi się 

z greckiego „pro bios” – dla życia. 
Probiotyki to żywe mikroorgani-
zmy, które podawane w odpowied-
nich ilościach wywierają korzystne 
skutki zdrowotne. Najczęściej jako 
probiotyki wykorzystuje się bak-
terie kwasu mlekowego z rodza-
jów Lactobacillus i Bifidobacterium, 
ale prozdrowotne właściwości 
wykazują także niektóre gatunki 
bakterii Escherichia i Bacillus oraz 
drożdże Saccharomyces cerevisiae 
ssp boulardi.

Probiotyki, czyli tzw. dobre 
bakterie, mają potwierdzone licz-
nymi badaniami właściwości lecz-
nicze – wspomagają m.in. leczenie 
biegunek, alergii, atopii, chorób 
zapalnych jelit i wątroby, wzmac-
niają odporność organizmu. Wy-
stępują naturalnie w niektórych 
produktach spożywczych oraz są 
dostępne jako suplementy diety.

Jak zwiększyć ilość drobno-
ustrojów probiotycznych w orga-
nizmie? Pierwszym krokiem jest 
odpowiedni sposób odżywiania. 
Dieta, która sprzyja namnaża-
niu się dobrych bakterii, zawiera 
ograniczone ilości węglowodanów 
w postaci produktów zbożowych 
i praktycznie eliminuje rafino-
wany cukier. Dorosły człowiek 
współdzieli swój organizm z ok. 2 
kilogramami bakterii. Większość 
z nich bytuje w przewodzie po-
karmowym. Spożywanie coraz 
większej ilości leków, szczególnie 
antybiotyków, a także żywności 
wysokoprzetworzonej, bardzo ła-
two prowadzi do zakłócenia nasze-
go wewnętrznego eko-systemu.

Źródła naturalnych probioty-
ków to: domowa kapusta kiszona, 
domowe ogórki kiszone i prze-
twory mleczne. Jogurt naturalny, 
maślanka, kefir w 1 gramie powin-
ny zawierać minimum 10 mln jed-
nostek bakterii Bifidobacterium 
lub 100 mln bakterii Lactobacillus, 
aby mogły być uznane za produkt 
probiotyczny. Na opakowaniach 
dobrej jakości jogurtów i maśla-
nek jest podane, których szczepów 
bakterii użyto do produkcji. Wy-
bierając produkt, zwróćmy uwa-
gę na skład. Składników powinno 
być jak najmniej, tylko produkty 
nie zawierające cukru mogą być 
uznane za produkty probiotycz-
ne. Dobre bakterie zawiera też 
jednodniowe zsiadłe mleko z mle-
ka nieprzetworzonego (nie UHT), 
kwas chlebowy i chleb pieczony na 
zakwasie.

mgr farmacji
Karolina Kowalczyk-Baran

fot. pixabay
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Wąbrzeźno
 3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na koncert operetkowy. Będzie 

można usłyszeć dobrze znane przeboje oraz utwory przedwojenne. Artyści wykonają 
m.in. „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 informacji w Dziale Animacji Kultury 
WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

 9 lutego od godz. 17.30 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku 6-11 
lat na kolejną odsłonę zabaw z animatorami. Tym razem będą to „Karnawałowe An-
imki”. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia znajdującą 
się w Dziale Animacji Kultury WDK, wpłacić 10 zł i stawić się w piątkowe popołudnie 
9 lutego w WDK. Mile widziane stroje karnawałowe. Liczba miejsc ograniczona. 

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

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

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

Golub-Dobrzyñ 
 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 czwartek 1 lutego o 17.00 w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej zostanie otwarta 

wystawa Wojciecha Chwiałkowskiego pt. „Między skrzydłami łabędzi”. Wstęp 
bezpłatny. 

 We wtorek 6 lutego o godz. 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali MPBP 
w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Filozofic-
znego, działającego przy bibliotece. Temat spotkania: Ekonomia dobra i zła. Wstęp 
wolny. 

 8 lutego o 14.00 w tym samym miejscu planowane jest kolejne spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Tym razem będzie mowa o „Klarze” Agnieszki Wojdowicz. 
Wstęp bezpłatny. 

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

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

 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 dostępne w kasie urzędu gminy przy 
ul. Rypińskiej 7. Liczba miejsc ograniczona. 

Lipno
 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-Borkowicz. 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 Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze wyklęci”, który odbędzie się 17 marca. 
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin na stronie www.mcklipno.pl.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Wizyta himalaisty
LUDZIE Z PASJĄ  6 kwietnia o 17.00 w rypińskiej książnicy od-
będzie się spotkanie z Adamem Bieleckim, himalaistą i podróż-
nikiem 

Gość biblioteki pochodzi z Ty-
chów, a obecnie mieszka w Ło-
puchowie pod Poznaniem. Jest 
absolwentem psychologii na UJ 
i członkiem kadry narodowej we 
wspinaczce wysokogórskiej. Wspi-
na się od 18 lat. 

– Adam Bielecki to lider kilku-
dziesięciu wypraw w różne góry na 
pięciu kontynentach – mówi Ma-
rek Taczyński, dyrektor rypińskiej 
książnicy. – Otrzymał wyróżnienie 
w konkursie Kolosy 2000 za do-
konanie w wieku siedemnastu lat 
samotnego i w stylu alpejskim wej-
ścia na Khan Tengri 7010 m.

Jesienią 2011 roku zdobył piąty 

szczyt świata Makalu 8463 m bez 
użycia tlenu. 9 marca 2012 r., wraz 
z Januszem Gołąbem, dokonał 
pierwszego zimowego wejścia na 
Gasherbrum I 8068 m, co zostało 
uhonorowane Kolosem i nagro-
dą Travelera National Geographic, 
a także uznane zostało za najwięk-
sze osiągniecie w dziedzinie eksplo-
racji w 2012 roku przez prestiżowy 
portal amerykański explorersweb. 

W grudniu 2012 otrzymał 
Srebrną Odznakę Za Zasługi Dla 
Sportu, nadaną przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Wiosną 2014 
roku wziął udział w zakończonej 
sukcesem wyprawie na północną 

ścianę Kanczendzongi, kierowanej 
przez Denisa Urubko. Zimą 2016 r., 
razem z Jackiem Czechem, podjął 
próbę pierwszego zimowego wej-
ścia na Nanga Parbat 8125 m. Ni-
gdy nie używał dodatkowego tlenu 
z butli podczas swoich wspinaczek. 

Adam Bielecki w ostatnich 
dniach stał się bohaterem akcji ra-
tunkowej, podczas której wspólnie 
z Denisem Urubko sprowadził Eli-
sabeth Revol ze zbocza Nanga Par-
bat. Tomka Mackiewicza, drugiego 
uczestnika wyprawy, nie udało się 
uratować.

(ToB)

Muzyka

Przypomną Republikę 
24 lutego o 19.00 w Brodnickim Domu Kultury wystąpi zespół Agressiva 69.

Agressiva 69 powstała w 1987 
roku z inicjatywy Tomka Grocholi 
i Jacka Tokarczyka. Występowała 
na największych scenach muzycz-
nych Europy, z takimi artystami 
jak: Young Gods, Prodigy, Paradise 
Lost, New Model Army, The Mis-
sion, Front 242, Marc Almond, Al-

phaville. W nagraniach wydanego 
w 2005 roku albumu „In” wzięli 
udział: Martin Atkins (legendarny 
perkusita PIL, Killing Joke, Nine 
Inch Nails, Pigface) i Wayne Hussey 
(The Mission). 

Zespół wydał też album z co-
verami toruńskiej Republiki, za-

tytułowany „Republika 69”. Płyta 
w 2012 roku była nominowana do 
Fryderyka w kategorii „muzyka al-
ternatywna”. W 2011 roku ukazał 
się krążek „Ummmet”. Bilety na 
brodnicki koncert kosztują 25 zł. 

(ToB)

Wystawa 

Dla miłośników dawnej broni 
W poniedziałek 5 lutego o 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zostanie otwarta 
wystawa zatytułowana „Militaria I Rzeczypospolitej”. Wstęp jest bezpłatny. 

Współtwórcami ekspozycji są 
członkowie Bractwa Rycerskiego 
Komturii Radzyńskiej i Golubsko-
Toruńskiego Bractwa Rycerskie-
go. 

– Ciekawe 
osobowości, pa-
sja godna po-
zazdroszczenia 
i niewątpliwie 
ogrom wie-
dzy historycz-
nej, to atuty 
współtwórców 
w ą b r z e s k i e j 
wystawy – za-
chęca Wąbrze-
ski Dom Kultu-
ry. – Dzięki tym 
zagorzałym ko-
lekcjonerom od-
wiedzający będą 
mieli okazję 
zobaczyć m.in. 
miecze, buzdy-
gany, broń czar-
n o p r o c h o w ą,  
sztylety, tarcze 
rycerskie, zbroje 
oraz chorągwie.

Golubsko-
Toruńskie Brac-

two Rycerskie reprezentują: An-
drzej Stasiński, Marek Małolepski 
i ks. Paweł Dąbrowski. Z kolei 
przedstawicielem Bractwa Rycer-
skiego Komturii Radzyńskiej jest 

Mieczysław Łata. 
– Osoby te mają wspólne 

pasje, krzewią idee towarzyszą-
ce ruchom rycerskim w Polsce, 
są również aktywnymi uczestni-
kami inscenizacji historycznych 
m.in. bitwy pod Grunwaldem, 
oblężenia Malborka, turnieju ry-
cerskiego w Golubiu czy też spo-
tkań na zamku w Radzyniu Cheł-
mińskim – podaje WDK.

Andrzej Stasiński działa w ru-
chach rycerskich od 1998 roku. 
Na co dzień mieszka w Kiełpi-
nach koło Golubia-Dobrzynia. 
Na rycerza został pasowany 
w 2006 roku na Zamku Drahim 
w Starym Drawsku. Od blisko 20 
lat w rycerstwo zaangażowany 
jest kusznik i autor replik Marek 
Małolepski, mieszkaniec Wronia, 
który został pasowany na rycerza 
w 2011 roku na zamku w Toruniu. 
Goście zobaczą także zbiory ks. 
Pawła Dąbrowskiego z Wąbrzeź-
na i Mieczysława Łaty, który 
posiada samodzielnie wykonane 
repliki dawnej broni, chorągwie 
i pieczęcie historyczne. 

(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 
 - publicystyczny 
08:40 Magazyn śledczy Anity Gargas   
09:15 Blondynka odc. 71, - serial  
10:10 Doktor Quinn odc. 15 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 32, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes - rolniczy
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
13:00 Ekstremalne oseski 
 odc. 5, - serial 
14:00 Elif odc. 186, - serial 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 57, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3253 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 21, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 195, - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
 - publicystyczny 
23:25 Pola Negri. Życie gwiazdy 
 - dokumentalny

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 139 - serial 

06:15 Szpital odc. 244 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 177 - serial 

08:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 22 s. 4 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 10, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 519 

 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 178 

 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 418 - serial 

14:55 Szpital odc. 245 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 11, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 520 - serial 

20:00 Niewiarygodny Burt Wonderstone 

 - komedia 

22:10 Z Archiwum X odc. 3 s. 10 

 - science fi ction 

23:10 Kongo - przygodowy 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 1 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 4 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 60 
09:00 Esmeralda odc. 125 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 126 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 8 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 342, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 163 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 127 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 128 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 9 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 139, - serial 
21:00 Gladiator - sensacyjny 
23:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 137, - serial 
00:10 Spadkobiercy odc. 35 - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 217 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22, - serial 
08:00 Gwiazdy polskiego kabaretu 
 odc. 6 - kabaret
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 17 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 3, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 81 
 - telenowela 
15:45 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1, - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 2 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek 
 odc. 3 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
20:00 Czyściciel - komedia kryminalna 
21:50 Agent XXL: Rodzinny interes 
 - komedia sensacyjna 
00:00 Ostatni dom po lewej - thriller 

08:05 Zakładka odc. 5, 

 - publicystyczny 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Wenecja - obyczajowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 9, - serial 

11:40 Przygody pana Michała 

 odc. 10, - serial 

12:20 Stan posiadania - obyczajowy 

14:15 Miasto z morza Film historyczny 

16:20 Chuligan literacki 

 odc. 65, - publicystyczny 

16:55 Życie za życie. Maksymilian 

 Kolbe - dramat 

18:40 Maurizio Pollini - wirtuoz 

 fortepianu - dokumentalny 

19:45 Lokomotywa - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

22:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 24 

22:20 Jutro nas nie będzie 

 - dokumentalny

06:50 Był taki dzień odc. 459 - felieton 
06:55 Uciekinier - dokumentalny  
08:00 Działo się w Krakowie Magazyn 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 7 
08:35 Ukryte skarby odc. 23 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 1, - serial  
10:05 Solny skarb UNESCO odc. 2 
10:20 Nowe Ateny odc. 71, 
 - publicystyczny 
11:10 Flesz historii Magazyn 
11:30 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 1, - serial  
11:50 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny  
12:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:20 Sensacje XX wieku odc. 87,   
13:55 Sensacje XX wieku odc. 161,   
14:30 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 39, - serial 
15:05 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:05 Zamach na Kutscherę 
 - dokumentalny 
16:35 Współpracowałem 
 z TW Ewa-Max - dokumentalny 
17:05 Taśmy bezpieki odc. 36, 
 - dokumentalny 
17:40 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2, - serial 
18:35 Ścieżki pamięci odc. 10, - serial 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 114,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 62,  
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 5, - serial 
21:25 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 2, - serial 
22:20 Spór o historię odc. 131,  
23:00 Szpiedzy odc. 5, - serial 
23:35 Szpiedzy odc. 6, - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Kolumb - wyprawa na koniec 
 świata - animowany 
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Największy dar odc. 2  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
13:50 Święty na każdy dzień  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 54, - serial  
14:50 Nasz fascynujący wszechświat 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Chingola - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 BożejCzęstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Święta za dolara - obyczajowy 
23:40 Misja w Warszawie 
 - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 7, - serial 
06:30 Afryka od kuchni odc. 13, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 218, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 531, - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 76, - serial 
13:40 Na sygnale odc. 132, - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 79 s. 7, - serial 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 693, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 40, - serial 
18:00 Panorama odc. 2908 
18:35 Sport-telegram odc. 5009, 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 14, - serial 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
20:40 Wszystkiego zabawnego 
 odc. 1 - kabaret
21:05 The Good Doctor odc. 8, - serial 
21:55 Dzień ojca  - komedia 
23:45 Urodzeni romantycy - komedia

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 8 s. 13 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 23 - kulinarny

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2177 

10:55 Ukryta prawda odc. 539 - serial  

12:00 Szkoła odc. 281 - serial  

13:00 19+ odc. 183 - serial 

13:30 19+ odc. 184 - serial 

14:00 Szpital odc. 425 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 282 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 540 - serial 

18:00 Szpital odc. 426 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 80 

19:50 Uwaga! odc. 5208 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 12 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2623, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 55 - - teleturniej 

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 15 

22:35 Testosteron - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 610 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 302 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 303 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 115 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 602 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 223 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 416 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2622, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 662 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3563 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 106 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 94 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2623, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 475, - serial 
20:05 Diabeł ubiera się u Prady 
 - komedia 
22:35 Zła kobieta - komedia 
00:20 Fighter - dramat 

08:10 Zaklinaczka duchów 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 16:20 Chuligan literacki 13:20 Sensacje XX wieku

19:40 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Ślub Kornela z piosenkarką Alicją, gwiazdą muzyki 
pop, ma być jednym z najważniejszych wydarzeń 
towarzyskich sezonu. Panna młoda ucieka jednak 
sprzed ołtarza.

Elizabeth jest egoistką. Kiedy narzeczony z nią 
zrywa, szuka kolejnego kandydata na męża. Wkrótce 
poznaje Scotta. Niestety, jemu podobają się kobiety 
z dużym biustem, a Elizabeth do takich nie należy.

„Zła kobieta”
(2011r.) Polsat 22:35

„Testosteron”
(2007r.) TVN 22:35
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17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Rodzinny ekspres 
 odc. 20 poradnikowy 
09:20 Ojciec Mateusz odc. 195, - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 16 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 33, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Ekstremalne oseski 
 odc. 6, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
 wie... - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 58, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3254 - telenowela 
18:25 Komisariat odc. 34 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
21:20 Na ostrzu szpady - przygodowy 
23:40 Tragiczna pomyłka - thriller 
01:10 Inteligent w armii - komedia

05:20 Ukryta prawda 

 odc. 140 - serial 

06:20 Szpital odc. 245 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 178 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 23 s. 4 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 11, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 520 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 179 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 419 - serial 

14:55 Szpital odc. 246 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 12, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 521 - serial 

20:00 Wyspa Nim - przygodowy 

22:05 Honey - komedia 

00:05 Zabójcza broń 

 odc. 16, - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 61 
09:00 Esmeralda odc. 127 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 128 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 9 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial  
13:00 Galileo odc. 640 
 - popularnonaukowy  
14:00 Galileo odc. 641 
 - popularnonaukowy  
15:00 Detektywi w akcji odc. 37 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 129 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 130 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 10 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 5, - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 136, - serial 
22:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 137, - serial 
23:05 Na linii ognia - thriller 

06:00 To moje życie! 
 odc. 218 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator odc. 1, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 18 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 4, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 82 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 2, - serial 
16:50 13. posterunek odc. 3 s. 2, - serial 
17:25 13. posterunek odc. 4 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
20:00 Zabójczy cel - thriller 
21:55 13. dzielnica - sensacyjny 
23:25 Centurion - sensacyjny 
01:25 Allo, Allo odc. 8 s. 6, - serial 

08:10 Antyfonie odc. 3, - publicystyczny 
08:50 Informacje kulturalne 
09:15 Życie za życie. Maksymilian 
 Kolbe - dramat 
11:00 Przygody pana Michała 
 odc. 11, - serial 
11:35 Przygody pana Michała 
 odc. 12, - serial 
12:20 Rifi fi  po sześćdziesiątce 
 - komedia 
13:50 Przyjęcie na dziesięć 
 osób plus trzy - obyczajowy 
14:55 Marc - Antoine Charpentier 
 - A la venue de Noel 
 - Ensemble Correspondances  
16:30 Nienasyceni odc. 4, 
 - publicystyczny 
17:00 Mur - obyczajowy 
18:35 Cartier, małe czerwone pudełko 
 - dokumentalny 
19:40 Videofan odc. 91 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Pewnego razu w Anatolii - dramat 
23:05 Tygodnik kulturalny 
23:50 Dziennik fi lozofa odc. 25 
00:10 Wieczór z Lou Reedem - koncert 
01:25 Adela jeszcze nie jadła kolacji 
 - komedia kryminalna

06:50 Był taki dzień odc. 460 - - felieton 
06:55 Zamach na Kutscherę 
 - dokumentalny 
07:30 Współpracowałem 
 z TW Ewa-Max - dokumentalny 
08:00 Działo się w Krakowie Magazyn 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 8 
08:40 Ukryte skarby odc. 24 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 2, - serial  
10:00 Czarnobylcy  
10:30 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 3, - serial 
10:55 Podróże z historią odc. 25,  
11:30 Taśmy bezpieki 
 odc. 36, - dokumentalny 
12:05 Ze światłem - dokumentalny 
12:40 Małe ojczyzny 
 odc. 30, - dokumentalny 
13:05 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
13:40 Sensacje XX wieku odc. 114,   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 62,   
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 28, - serial  
15:10 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2, - serial 
16:10 Oddział do zadań specjalnych - 
 „Parasol” - dokumentalny 
16:50 Ścieżki pamięci odc. 5, - serial 
17:10 Szpiedzy odc. 3, - serial 
17:45 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3, - serial 
18:35 Flesz historii Magazyn 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 179,  
19:25 Sensacje XX wieku odc. 180,  
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 23 
20:30 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 2, - serial 
21:35 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 3, - serial 
22:35 Szerokie tory odc. 88 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 23 - 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 Jakby w zwierciadle 
 - dokumentalny 
11:15 Spacer po misji w Gahunga  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Młodzi wybierają Ewangelię 
 za regułę życia - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ikona Miłości - dokumentalny 
13:00 Wielcy duchem - serial 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Joanna d’Arc. Pod sztandarami 
 wiary - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial  
17:00 Niebiańska bazylika  
17:30 Msza Święta w święto 
 Ofi arowania Pańskiego 
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
19:30 Latający dom odc. 8 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 37, - serial 
22:40 Orłem być… - dokumentalny 
23:00 Katedra w głębinach - 
dokumentalny

05:50 Rodzinka.pl odc. 8, - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 51,  
07:00 M jak miłość odc. 219, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 532, - serial 
12:40 Nabożeństwo Kościoła
  ewangelicko-reformowanego  
13:35 Na sygnale odc. 133, - serial 
14:05 Coś dla Ciebie 
 odc. 137, - publicystyczny 
14:35 Rodzinka.pl 
 odc. 214 s. 11, - serial 
15:15 Tygrysy Europy odc. 11, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 41, - serial 
18:00 Panorama odc. 2909 
18:35 Sport-telegram odc. 5011, 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 15, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
20:45 Marley i ja - komediodramat 
22:45 Jak by to sprzedać? - komedia 
00:25 The Good Doctor odc. 8, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 13 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 12 kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2178 

10:55 Ukryta prawda odc. 540 - serial  

12:00 Szkoła odc. 282 - serial  

13:00 19+ odc. 185 - serial 

13:30 19+ odc. 186 - serial 

14:00 Szpital odc. 426 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 283 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 541 - serial 

18:00 Szpital odc. 427 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 81 

19:50 Uwaga! odc. 5209 reporterów 

20:00 Harry Potter i Zakon Feniksa 

 - przygodowy 

22:55 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 611 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 304 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 305 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 116 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 603 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 224 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 417 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2623, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 663 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3564 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 107 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 95 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2624, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 476, - serial 
20:05 Nie ma mocnych - komedia 
22:10 Legion - horror 
00:35 Czarne złoto - przygodowy

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

16:50 13. posterunek 11:00 Przygody pana 
Michała

08:05 Wojciech Cejrowski  
- boso przez świat

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

Harry wraca po wakacjach do Hogwartu, by 
rozpocząć piąty rok nauki. Zostaje oskarżony 
o bezprawne użycie magii poza szkołą. Musi 
stawić czoła kłamliwym plotkom. Dociera do 
domu Syriusza Blacka.

Bóg traci wiarę w człowieka i wysyła na ziemię 
legion aniołów. Archanioł Michael sprzeciwia się 
woli Stwórcy. Zamierza ocalić kelnerkę Charlie, 
której dziecko jest jedyną nadzieją dla ludzi.

„Legion”
(2010r.) Polsat 22:10

„Harry Potter i Zakon Feniksa”
(2007r.) TVN 20:00



Sobota, 3 lutego 2018

09:45 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? - muzyczny  
06:05 Sprawa dla reportera  
07:00 Naszaarmia.pl Magazyn 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
 - poradnikowy 
08:15 Kulisy paryskiego luksusu 
 - dokumentalny 
09:45 Korona królów odc. 18, - serial 
10:20 Korona królów odc. 19, - serial 
10:50 Korona królów odc. 20, - serial 
11:25 Korona królów odc. 21, - serial 
12:00 Studio Raban odc. 18 
12:35 Oczy szeroko otwarte 
 - dokumentalny 
13:25 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Dama w czarnym welonie 
 odc. 9, - serial 
15:05 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
16:00 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
18:55 Jaka to melodia? 
 - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Jutro nie umiera nigdy 
 - sensacyjny 
22:20 Inteligent w armii - komedia 
00:35 Na ostrzu szpady - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 141 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

 odc. 6 s. 11, - serial 

09:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 23 s. 2, - serial 

10:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 24 s. 2, - serial 

11:25 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 3, - serial 

12:25 Kryminalni 

 odc. 8, - serial 

13:30 Kryminalni 

 odc. 9, - serial 

14:40 Miasto cienia - science fi ction 

16:40 Uwolnić orkę - przygodowy 

19:00 Księżniczka na lodzie - dla dzieci 

21:10 Przypadkowy mąż - komedia 

23:00 Suma wszystkich strachów 

 - sensacyjny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6 - serial 
08:05 Tom i Jerry Show odc. 8 - serial 
08:35 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial 
09:00 Tom i Jerry: Wielka ucieczka 
 - animowany 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 340, - serial  
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 341, - serial  
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 342, - serial  
13:40 STOP Drogówka 
 odc. 164 policyjny 
14:50 Kulinarna miłość - - komedia 
16:45 Błękitny Grom - sensacyjny  
19:00 Galileo odc. 642 
 - popularnonaukowy 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 343, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 138, - serial  
23:05 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 139, - serial  
00:05 Gotówka - dramat

06:00 Skorpion odc. 9 s. 2 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 44 s. 3 

07:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 6 - serial 

08:50 Tajemnice medyczne 

 odc. 7 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 11, - serial 

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 12, - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 13, - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14, - serial 

13:50 Agent XXL: Rodzinny interes 

 - komedia sensacyjna 

15:55 Czyściciel - komedia kryminalna 

17:45 Góra Dantego 

 - katastrofi czny 

20:00 13. dzielnica - ultimatum 

 odc. 13, - sensacyjny 

22:00 Arena - thriller 

00:00 Kult - thriller 

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 6, Serial 

09:00 Informacje kulturalne 

09:20 Iluzja Nowele fi lmowe 

09:45 Piosenki Jeremiego Przybory 

 i Jerzego Wasowskiego - koncert 

11:00 Białoruski klimat odc. 4 kulturalny 

11:35 Party przy świecach - komedia 

12:45 Klątwa Mony Lisy 

 - dokumentalny 

13:55 Trędowata - melodramat 

15:40 Wydarzenie aktualne  

16:25 Alicja - - komedia 

18:25 Tygodnik kulturalny 

19:15 Legendy rocka 

 odc. 40, - serial 

19:40 Legendy rocka 

 odc. 41, - serial 

20:20 Siedmiu wspaniałych Western 

22:40 Radiohead - In Rainbows 

 - dokumentalny 

23:50 Siła perswazji - thriller 

01:30 Chaos - dramat 

06:50 Był taki dzień odc. 461 - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 5, - serial 
08:00 Krótka historia 
 odc. 9, - dokumentalny 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 10, - krajoznawczy 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 6, - serial 
09:10 Siedem życzeń odc. 4, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 120 kulinarny 
10:40 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 14, - serial 
11:35 Dzikie Chiny odc. 5, - serial 
12:35 Amerykańska broń 
 odc. 5, - dokumentalny 
13:30 Cofnąć czas na Karskiego 
 - dokumentalny 
13:55 Szerokie tory odc. 79 
14:35 Wielka gra odc. 56 - - teleturniej 
15:35 Spór o historię odc. 168,  
16:20 Błękitna Armia 1917-1919 
 - dokumentalny 
17:35 Pamięć Polski. I edycja Polskiej 
 Listy Krajowej Programu 
 UNESCO Pamięć Świata 
 odc. 3, - dokumentalny 
17:45 Sprawiedliwi odc. 4, 
 - serial wojenny 
18:35 Dziedzictwo regionów 
 odc. 11, - krajoznawczy 
18:55 Generałowie Hitlera 
 odc. 5, - serial 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Ekstradycja odc. 5 - serial 
21:35 Trzcinica - karpacka Troja 
 - dokumentalny 
22:20 Starożytni Rzymianie 
 odc. 1, - serial 
23:30 900 dni - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Ikona Miłości - dokumentalny  
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:00 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - dokumentalny 
09:50 Lusaca Bauleni - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
11:00 Kropelka radości 
 Program dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… w mijającym 
 tygodniu - publicystyczny  
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 37, - serial  
14:40 Kaplica Pamięci  
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Spotkania z ekologią 
 odc. 5 ekologiczny  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 3, - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Rdza - dramat 
23:30 Moje leczenie wodą 
 - dokumentalny

06:05 Stworzenia światła 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1346, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Lajk! odc. 5 
11:15 Ostoja odc. 180 
11:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1791, - serial 
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1792, - serial 
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1793, - serial 
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 4,  
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Rodzinka.pl 
 odc. 215 s. 11, - serial 
15:45 Pierwsza randka 
 odc. 9 - rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 692, - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
 - felieton 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 11 
 - rozrywka 
22:10 Sztuka zbrodni odc. 4, - serial 
23:15 Rani odc. 4 - serial 
00:20 Twierdza - sensacyjny 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem Magazyn 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1047 

11:00 Na Wspólnej odc. 2620, - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2621, - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2622, - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2623, - serial  

12:50 Domowe rewolucje odc. 4 s. 2 

13:50 Azja Express odc. 11 s. 2 

15:20 Happy Feet: Tupot małych stóp 

 - animowany 

17:30 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 7 s. 9 

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 2 s. 15 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 82 

19:45 Uwaga! odc. 5210 reporterów 

20:00 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia 

22:15 Charlie St. Cloud - melodramat 

00:30 Jonah Hex - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 My3 odc. 1 - dla dzieci 

 i młodzieży 

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 Przygody Kota w butach 

 odc. 36 - serial 

10:05 Ewa gotuje odc. 289 kulinarny 

10:35 Ewolucja - komedia 

12:45 Nie ma mocnych - komedia  

14:50 XXIII Festiwal Kabaretów 

 w Koszalinie - kabaret  

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 137 

 - telenowelA 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 477, - serial 

20:05 Samoloty - animowany 

22:00 Ja, szpieg - sensacyjny 

00:05 Strzelec wyborowy - sensacyjny 

09:25 Gotowe na wszystko 13:40 STOP Drogówka 09:55 Lombard. Zycie pod 
zastaw

18:25 Tygodnik kulturalny 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

11:50 Barwy szczęścia 11:00 Na Wspólnej 10:05 Ewa gotuje

Młody żeglarz Charlie St. Cloud czuje się winny 
śmierci brata. Ponieważ obiecał chłopcu, że 
zawsze będą razem, próbuje dotrzymać słowa. Jest 
przekonany, że może komunikować się z duchem 
zmarłego.

Na chińskich wodach terytorialnych znika bez 
śladu brytyjska fregata Devonshire. James 
Bond ma zaledwie 48 godzin na zapobieżenie 
globalnemu konfl iktowi, który może wybuchnąć 
w każdej chwili.

„Jutro nie umiera nigdy”
(1997r.) TVP 1 20:15

„Charlie St. Cloud”
(2010r.) TVN 22:15



Niedziela, 4 lutego 2018

18:40 Jaka to melodia?

05:35 Klan odc. 3254 - telenowela  
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni - sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 647 
09:15 Jak to działa? odc. 145 
 - popularnonaukowy 
09:40 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 12 olimpijski 
09:55 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
10:20 Puchar Świata w Willingen 
 Skoki narciarskie  
13:10 Między ziemią a niebem 
14:00 Cudowny świat przyrody 
 odc. 12, - serial 
14:35 Poldark: Wichry losu 
 odc. 6 s. 2, - serial 
15:45 Poldark: Wichry losu 
 odc. 7 s. 2, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
18:40 Jaka to melodia? - muzyczny 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 72, - serial 
21:10 Wymarzona dziewczyna 
 Dramat miłosny 
22:45 Jarhead: Żołnierz Piechoty 
 Morskiej - dramat 
00:55 Jutro nie umiera nigdy 
 - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 6 - serial 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 9 - serial 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 4 - serial 

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 7 - serial 

08:05 Tom i Jerry Show odc. 9 - serial 

08:35 Tom i Jerry Show odc. 10 - serial 

08:55 Diabeł z trzema złotymi włosami 

 odc. 5, - przygodowy 

10:30 Galileo odc. 641 

 - popularnonaukowy  

11:30 Galileo odc. 642 

 - popularnonaukowy  

12:35 Wakacje z belframi - komedia 

14:35 Cud w Cokeville - dramat 

16:35 Bitwa o Ziemię - science fi ction 

19:00 Galileo odc. 643 

 - popularnonaukowy 

20:00 Taxi - komedia sensacyjna 

21:50 Koszmar kolejnego lata - horror 

23:50 STOP Drogówka 

 odc. 164 policyjny

06:00 Skorpion odc. 10 s. 2 - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 7 s. 5, - serial 

07:25 Allo, Allo odc. 8 s. 5, - serial 

08:00 Allo, Allo odc. 9 s. 5, - serial 

08:30 Allo, Allo odc. 10 s. 5, - serial 

09:00 Allo, Allo odc. 11 s. 5, - serial 

09:35 Przygody Merlina odc. 9 - seral 

10:35 Przygody Merlina odc. 10 - seral 

11:30 Przygody Hucka Finna 

 - przygodowy 

13:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie 

 odc. 29 s. 6, - fantastyczny 

16:05 Fanfan Tulipan - przygodowy 

18:15 Bibliotekarz II: Tajemnice kopalni 

 króla Salomona 

 odc. 2, - przygodowy 

20:00 Van Helsing - horror 

22:30 Scena klasyczna Recital 

01:20 Zobacz to!

08:00 Wszystkie stworzenia duże 

 i małe odc. 7, Serial 

09:05 Scena klasyczna odc. 5 - recital 

09:55 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 222, - publicystyczny 

10:35 Syberiada polska - dramat 

13:00 Co mówią lekarze 

 - krótkometrażowy 

13:35 Siedmiu wspaniałych Western  

16:05 Karnawał zwierząt 

 - wstęp Rozmowa 

16:15 Karnawał zwierząt Balet 

17:05 Pomniki historii odc. 70, - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...

 odc. 506 kulturalny 

18:10 Wojna, moja miłość 

 - spektakl teatralny 

19:35 Człowiek we fraku 

 - program artystyczny 

20:40 Komornik - dramat 

22:30 Scena klasyczna Recital 

23:20 Trzeci punkt widzenia 

 odc. 222, - publicystyczny 

23:55 Piotr Anderszewski - podróżujący 

 fortepian - dokumentalny 

01:30 Wieczór z Lou Reedem - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 462 - felieton 
06:55 Piasek jest drapieżnikiem 
 - Słowiński Park Narodowy 
 - dokumentalny 
08:00 Oblicze miłosierdzia 
 - dokumentalny 
09:10 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 5, - serial 
09:40 Rodzina Leśniewskich 
 odc. 6, - serial 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 128 kulinarny 
10:45 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 15, - serial 
11:40 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2, - serial 
12:45 Egipt odc. 2 - serial 
13:50 Szerokie tory odc. 78 
14:20 Na Sybir - dokumentalny 
16:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 24, - serial 
16:20 Wielka gra odc. 59 - teleturniej 
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Sprawiedliwi odc. 5, 
 - serial wojenny 
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 45, - serial 
18:45 Wielka Armada - kulisy klęski 
 odc. 2, - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 U pana Boga za piecem 
 - komedia 
22:15 Wcielenia zła odc. 2, - serial 
23:20 Moja historia - 20 lat później 
 - dramat 
00:45 Starożytni Rzymianie 
 odc. 1, - serial  

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 Program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
10:40 Przyroda Ziemi Świętej 
 - dokumentalny 
11:40 Aktywna zima odc. 5  
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
 Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
13:55 Za Wenecją - Wyspy Laguny 
 - dokumentalny 
14:30 Moja Mongolia - dokumentalny 
14:55 Święty na każdy dzień  
15:00 Franciszek Ksawery - misjonarz 
 i święty - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Retrospekcja - publicystyczny  
19:30 Brat Ogień odc. 22 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 12, - serial 
22:20 Kamyki wspomnień 
 o ks. Jerzym Popiełuszce  
22:30 Vatican Magazine   
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Z Benedyktem XVI rok, po roku 
 odc. 9, - serial 
23:45 Matki dzieci niczyich 
 - dokumentalny

06:00 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 9, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1347, 
 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1794, - serial 
09:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
10:30 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 3, - dokumentalny 
11:30 Makłowicz w podróży 
 odc. 39 kulinarny 
12:05 Rozgrywka Western 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 693, - serial 
16:25 The Voice Kids odc. 11 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 174, - serial 
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 222 s. 11, - serial 
20:05 Twierdza - sensacyjny 
22:35 Mama Tina - biografi czny 
00:25 Przepis na kataklizm - komedia

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 1048 

11:00 Domowe rewolucje 

 odc. 5 s. 2 

12:00 Co za tydzień odc. 836 

12:45 Drzewo marzeń 

 odc. 7  - rozrywka 

13:50 Czego pragną dziewczyny 

 - komedia  

16:15 Harry Potter i Zakon Feniksa 

 - przygodowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 83 

19:45 Uwaga! odc. 5211 reporterów 

20:00 Hobbit: niezwykła podróż 

 - fantastyczny 

23:30 Turbulencja - sensacyjny 

01:35 MasterChef odc. 12 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 My3 odc. 2 - dla dzieci 

 i młodzieży 

08:05 Jeźdźcy smoków: Obrońcy 

 Berk odc. 5 - serial 

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 47 - serial 

09:05 Potwory kontra Obcy: Noc 

 żywych marchwi - animowany 

09:20 Przygoda w Paryżu - animowany 

11:20 Karate Kid - sensacyjny 

13:50 Samoloty - animowany  

15:50 Mr. Deeds - milioner 

 z przypadku - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 91 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 odc. 258, - publicystyczny 

20:00 Kabaretowa Noc Pod Gwiazdami 

 - Lidzbark Warmiński - kabaret 

23:05 Spartan - thriller 

01:20 Skarb narodów - przygodowy 

05:50 Ukryta prawda 

 odc. 142 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 3, - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 3 s. 3, - serial 

10:55 Kryminalni odc. 10, - serial 

12:00 Kryminalni odc. 11, - serial 

13:05 Kryminalni odc. 12, - serial 

14:10 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral  

15:10 Wyspa Nim - przygodowy 

17:20 Nowy Jork, nowa miłość - komedia 

19:00 Zabójcza broń odc. 16, - serial 

20:00 Polowanie na „Czerwony 

 Październik” - sensacyjny 

22:50 Zabójcza broń 

 odc. 17 s. 1, - serial 

23:50 Ninja zabójca - sensacyjny

10:55 Kryminalni 10:30 Galileo

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

09:10 Rodzina 
Leśniewskich

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

Kimberly traci majątek. Przyzwyczajona do życia 
w luksusie kobieta zaczyna pracę w sklepie ze 
sprzętem sportowym. Nawiązuje bliższą znajomość 
ze swoim nowym szefem i jego kilkuletnim synem, 
Davidem.

Bilbo Baggins jest miłośnikiem dobrego jedzenia 
i tytoniu. To prawdziwy elegant i domator. Pewnego 
dnia czarodziej Gandalf namawia Bilba, by wziął 
udział w wyprawie krasnoludów przeciwko 
smokowi.

„Hobbit: niezwykła podróż”
(2012r.) TVN 20:00

„Wymarzona dziewczyna”
(2015r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 5 lutego 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Łap start-up odc. 9 
08:50 Łap start-up odc. 10 
09:20 Jaka to melodia? - muzyczny  
10:15 Doktor Quinn odc. 17 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 34, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Dziki park Yellowstone 
 odc. 1, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 59, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3255 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 22, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 Opera „Armide” 
 - spektakl teatralny 
22:15 Generał Nil Film biografi czny 
00:30 Wymarzona dziewczyna 
 - dramat miłosny

05:20 Ukryta prawda odc. 143 - serial 

06:20 Szpital odc. 246 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 179 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 1 s. 5 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 12, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 521 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 180 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 420 - serial 

14:55 Szpital odc. 247 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 13, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 522 - serial 

20:00 Żona terrorysty - dramat 

22:00 Nie z tego świata 

 odc. 20 s. 5 - seral 

22:55 Wiecznie żywy - horror 

01:00 Moc magii odc. 35 - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 62 
09:00 Esmeralda odc. 129 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 130 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 10 s. 2 - serial 
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 344, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 38 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 65 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 39 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 131 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 132 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 11 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 345, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 140, - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12, - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1, - serial 
22:00 Galileo odc. 642 - 
 popularnonaukowy  
23:00 Galileo odc. 643 - 
 popularnonaukowy  
00:00 STOP Drogówka 
 odc. 164 policyjny

06:00 To moje życie! odc. 219 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 19 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 5, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 83 
 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4 s. 1, - serial 
16:45 13. posterunek 
 odc. 4 s. 2, - serial 
17:20 13. posterunek 
 odc. 5 s. 2, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
20:00 Inferno: Piekielna walka 
 - sensacyjny 
21:55 Arena - thriller 
23:55 Podziemny krąg - dramat 

08:10 Scena klasyczna 

 odc. 5 - recital 

08:55 Mur - obyczajowy 

10:30 Za burtą - krótkometrażowy 

11:00 Przygody pana Michała 

 odc. 13, - serial 

11:45 Dom odc. 1, - serial 

13:20 Łagodna - dramat 

15:10 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 506 kulturalny 

16:05 Dyrygent - dramat 

18:00 Blur - No Distance Left to Run 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dziedzictwo Shakespeare’a 

 - dokumentalny 

21:15 Kronos odc. 9, - publicystyczny 

22:00 Którędy po sztukę odc. 71, 

 - publicystyczny 

22:05 Videofan odc. 92 

22:25 Dziennik fi lozofa odc. 26 

22:40 M - morderca - dramat 

00:35 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 463 - felieton 
07:00 Oddział do zadań specjalnych 
 - „Parasol” - dokumentalny 
07:40 Sztab Generalny WP 
 - dokumentalny 
07:45 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 14,  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 9 
08:35 Ukryte skarby odc. 25 
09:10 Stara baśń. Kiedy słońce było 
 bogiem odc. 3, - serial  
10:10 Amerykańska broń 
 odc. 5, - dokumentalny  
11:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 23 
11:35 Aria dla atlety - obyczajowy 
13:20 Sensacje XX wieku odc. 179,   
13:50 Sensacje XX wieku odc. 180,   
14:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 - serial 
14:45 Spór o historię odc. 127,  
15:25 Sztab Generalny WP 
 - dokumentalny 
15:30 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 29, - serial 
15:50 Egipt odc. 2 - serial  
16:55 Ex libris Magazyn 
17:20 Flesz historii Magazyn 
17:45 Królowa Bona odc. 1, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 96,  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny 
21:30 Szpiedzy w Warszawie 
 odc. 4, - serial 
22:30 Piłsudski Bronisław: zesłaniec, 
 etnograf, bohater - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
 - magazyn rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Kikomeko 2 - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja - publicystyczny  
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wytrwali w wierze  
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Geniusz Stworzenia 
 - dokumentalny 
15:30 Aktywna zima  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Zew natury   
16:55 Świadkowie - serial  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 59, - serial  
23:05 Pamięć Sybiru - dokumentalny

06:05 Rodzinka.pl odc. 9, - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 139, 
 - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 220, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:15 Program rozrywkowy - mini 
 audycja - rozrywka 
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
11:50 Na dobre i na złe 
 odc. 533, - serial 
12:55 Tylko z tobą odc. 77, - serial 
13:55 Na sygnale odc. 134, - serial 
14:30 O mnie się nie martw 
 odc. 80 s. 7, - serial 
15:30 Tygrysy Europy odc. 12, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 42, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 16, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1795, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1348, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Midnight Sun odc. 3, - serial 
23:00 Midnight Sun odc. 4, - serial 
00:05 ZOO - za i przeciw 
 odc. 106, - serial

05:40 Uwaga! odc. 5211 reporterów  

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie 

 odc. 16 poradnikowy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2179 

10:55 Ukryta prawda odc. 541 - serial  

12:00 Szkoła odc. 283 - serial  

13:00 19+ odc. 187 - serial 

13:30 19+ odc. 188 - serial 

14:00 Szpital odc. 427 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 284 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 542 - serial 

18:00 Szpital odc. 428 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 84 

19:50 Uwaga! odc. 5212 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 31 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2624, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 56 - - teleturniej 

21:30 Życie bez wstydu odc. 8 s. 5 

22:30 Projekt Lady odc. 9 s. 2 

23:30 Kroll - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 612 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 306 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 307 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 117 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 604 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 225 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 418 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2624, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 664 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3565 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 108 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 96 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2625, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 478, - serial 
20:10 Skarb narodów - przygodowy  
23:00 Eksperyment - thriller 
01:05 Kod da Vinci - thriller

09:10 Kryminalni 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

11:00 Przygody pana 
Michała

13:20 Sensacje XX wieku

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

Biznesmen o sadystycznych skłonnościach 
zbudował imperium z gladiatorami walczącymi na 
śmierć i życie. Jego najnowszy wojownik to strażak 
David Lord, porwany, uwięziony i skazany na walkę 
o życie.

R jest jednym z nieumarłych. Pewnego dnia atakuje 
Perry’ego i zjada jego mózg. Zaczyna myśleć i czuć 
to samo, co czuła ofi ara. Zakochuje się w Julie, 
dziewczynie Perry’ego.

„Wiecznie żywy”
(2013r.) TVN 7 22:55

„Arena”
(2011r.) TV Puls 20:55



Wtorek, 6 lutego 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny 
08:40 Sonda II - popularnonaukowy 
09:20 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 19 - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 18 s. 3, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 35, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 Dziki park Yellowstone 
 odc. 2, - serial 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 60, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3256 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 23, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 11 - serial 
21:15 Sekundy, które zmieniły życie 
 - dokumentalny 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
 odc. 60 
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 5, - serial 
22:35 Uwięzione odc. 6, - serial 
23:35 Gwardia odc. 1, - serial 
00:30 Generał Nil Film biografi czny

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1111 - serial 

06:15 Szpital odc. 247 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 180 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 5 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 13, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 522 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 181 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 421 - serial 

14:55 Szpital odc. 248 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 5 - seral 

17:55 Kryminalni odc. 1 s. 2, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 523 - serial 

20:00 Ucieczka z Nowego Jorku 

 - science fi ction 

22:10 Polowanie na „Czerwony 

 Październik” - sensacyjny 

00:55 Z Archiwum X 

 odc. 3 s. 10 - science fi ction

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 63 
09:00 Esmeralda odc. 131 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 132 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 11 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 345, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 40 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
 odc. 66 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 41 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 133 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 134 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 12 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 346, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 141, - serial 
21:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li 
 - sensacyjny 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 138, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 36 - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 220 s. 3 
 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 3, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 20 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 6, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 84 
 - telenowela 
15:45 Gliniarz i prokurator odc. 4, 
 - serial 
16:40 13. posterunek odc. 5 s. 2, 
 - serial 
17:20 13. posterunek odc. 6 s. 2, 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
20:00 Gabriel - horror 
22:15 Van Helsing - horror 
01:00 Zoo odc. 1, Serial grozy 

08:15 Informacje kulturalne 

08:30 Informacje kulturalne 

08:50 Informacje kulturalne 

09:10 Dyrygent - dramat  

11:00 Dom odc. 2, - serial 

12:40 Dom odc. 3, - serial 

14:15 Big Bang - obyczajowy 

16:00 Tygodnik kulturalny 

 - magazyn kulturalny 

16:55 Próba ciśnienia - dramat 

18:25 Czarna skrzynka - dokumentalny 

19:55 Informacje kulturalne 

20:20 Miesiąc z Kingą Preis 

 - wstęp Rozmowa 

20:30 Skowronek Spektakl teatralny 

22:15 Czworo do pary - komediodramat 

00:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 27

06:50 Był taki dzień odc. 464 - felieton 
07:00 Bez komentarza odc. 174 
 publicystyczny 
07:25 Duchy, zamki, upiory odc. 7 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 10 
08:35 Ukryte skarby odc. 26 
09:10 Królowa Bona odc. 1, - serial  
10:30 Dzikie Chiny odc. 5, - serial  
11:30 Szpiedzy odc. 3, - serial  
12:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 14, - serial 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 96,   
14:30 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 59, - serial 
15:05 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 5, - dokumentalny  
16:05 Skazani na siebie - dokumentalny 
16:45 Bez komentarza 
 odc. 75 publicystyczny 
17:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 91 
17:45 Królowa Bona odc. 2, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 82,  
19:55 Nowe Ateny odc. 72, 
 - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
21:25 Miasto z morza odc. 1, Miniserial 
22:25 Na krawędzi wojny odc. 6, - serial 
23:25 Aria dla atlety - obyczajowy  
01:15 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 10

08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial  
09:35 Życie Matki Teresy z Kalkuty 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Zew natury   
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Rękopis błogosławionych 
 - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 59, - serial  
14:55 „Będę jej głównym Patronem” - 
 Andrzej Bobola 1809 r. 
 - dokumentalny 
15:40 20 lat dla świata 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 Program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Yohan - wędrówki dzieci 
 - obyczajowy 

06:05 Rodzinka.pl odc. 10, - serial 
06:40 Arcybiskup Abel  
07:00 M jak miłość odc. 221, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 534, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 78, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 135, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 81 s. 7, - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
15:25 M jak miłość odc. 1348, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 43, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 17, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1796, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
20:40 Kulisy serialu „Na dobre i na złe” 
 odc. 20 - - felieton 
20:50 M jak miłość odc. 1349, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 25 lat „Gazety Polskiej” 
 - rozrywka 
23:10 Pupil za 100 000 dolarów 
 - dokumentalny 
00:05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 278 s. 14, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 31 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2180 

10:55 Ukryta prawda odc. 542 - serial  

12:00 Szkoła odc. 284 - serial  

13:00 19+ odc. 189 - serial 

13:30 19+ odc. 190 - serial 

14:00 Szpital odc. 428 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 285 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 543 - serial 

18:00 Szpital odc. 429 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 85 

19:50 Uwaga! odc. 5213 reporterów 

20:10 Doradca smaku odc. 17 kulinarny 

20:15 Gala Bestsellery Empiku 2017 

22:15 Déjà vu - thriller 

00:50 Superwizjer odc. 1117 reporterów

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 613 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 308 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 309 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 118 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 605 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 226 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 419 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2625, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 665 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3566 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 109 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 97 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2626, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 479, - serial 
20:05 Kod da Vinci - thriller  
23:15 Cudzoziemiec - sensacyjny 
01:20 Bruce Wszechmogący - komedia

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

16:40 13. posterunek 16:00 Tygodnik kulturalny 10:30 Dzikie Chiny

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

W Luwrze zostaje zamordowany kustosz, Saunière. 
Sprowadzony z Harvardu światowej sławy historyk 
i badacz symboli ma pomóc policji w rozszyfrowaniu 
zagadkowych śladów znalezionych na miejscu 
zbrodni.

Odrodzone w czyśćcu dusze mieszkają w upadłym 
mieście opanowanym przez siły zła. Kolejne próby 
jego odzyskania kończą się porażką. Nadzieja 
spoczywa w rękach ostatniego archanioła, 
Gabriela.

„Obrońca”
(2007r.) TV Puls 20:00

„Kod da Vinci”
(2006r.) Polsat 20:05
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17:55 Klan

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jak to działa? odc. 152 
 - popularnonaukowy 
09:20 Statyści odc. 3, - serial 
10:15 Doktor Quinn odc. 19 s. 3, - serial 
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 36, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes Magazyn rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy Magazyn 
12:55 24 godziny na sawannie 
 afrykańskiej - dokumentalny 
14:00 Serial fabularny - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 61, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - muzyczny 
17:55 Klan odc. 3257 - telenowela 
18:30 Korona królów odc. 24, - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o igrzyskach 
 olimpijskich Quiz  
22:00 Senator - dokumentalny 
23:15 Oczy Julii - thriller

05:20 Ukryta prawda odc. 144 - serial 

06:20 Szpital odc. 248 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 181 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 5 - seral 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 2, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 523 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 182 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 422 - serial 

14:55 Szpital odc. 249 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 3, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 5 - seral 

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

19:00 Ukryta prawda odc. 524 - serial 

20:00 Źródło nadziei - dramat 

22:20 Mentalista odc. 2 s. 7, - serial 

23:20 Słodkie i ostre - komedia

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 9 - serial 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 7 - serial 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial 
08:00 Dom nie do poznania odc. 64 
09:00 Esmeralda odc. 133 - telenowela  
10:00 Esmeralda odc. 134 - telenowela  
11:00 Drużyna A odc. 12 s. 2 - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 346, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 42 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 67 policyjny 
15:00 Detektywi w akcji odc. 43 - serial 
16:00 Esmeralda odc. 135 - telenowela 
17:00 Esmeralda odc. 136 - telenowela 
18:00 Drużyna A odc. 13 s. 2 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 347, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 142, - serial 
21:00 Król Wikingów - fantastyczny 
23:25 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 139, - serial 
00:25 Spadkobiercy odc. 37 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 221 s. 3 - telenowela 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
08:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 4, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 16 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 21 s. 12, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 16 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 2, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 2, - serial 
13:50 Niedoręczony list odc. 7, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 85 
 - telenowela 
15:50 Gliniarz i prokurator odc. 5, 
 - serial 
16:45 13. posterunek odc. 6 s. 2, 
 - serial 
17:25 13. posterunek odc. 7 s. 2, 
 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27, - serial 
20:00 Mgła - horror 
22:20 Kult - thriller 
00:30 Snajper II - sensacyjny

08:05 Białoruski klimat odc. 4 kulturalny 

08:35 Informacje kulturalne 

08:55 Próba ciśnienia - dramat  

10:20 Jak to jest być moją matką 

 - obyczajowy 

11:00 Dom odc. 4, - serial 

12:40 Dom odc. 5, - serial 

14:35 Matka swojej matki - dramat 

16:10 Dezerterzy odc. 39, 

 - publicystyczny 

16:45 Grający z talerza - obyczajowy 

18:45 Zwykłe zaburzenie 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu 

 odc. 25, Rozmowa 

20:25 Lampart - dramat 

23:35 Dziennik fi lozofa odc. 28 

23:50 Jedna scena odc. 12 kulturalny 

00:05 Kobieta samotna 

 - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 465 - - felieton 
06:55 Skazani na siebie - dokumentalny  
07:40 Bez komentarza 
 odc. 75 publicystyczny  
08:15 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 11 
08:45 Ukryte skarby odc. 27 
09:20 Królowa Bona odc. 2, - serial  
10:25 Piłsudski Bronisław: zesłaniec, 
 etnograf, bohater - dokumentalny  
11:25 Spór o historię odc. 71,  
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 15, - serial 
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii  
13:30 Sensacje XX wieku odc. 82,   
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 60, - serial 
15:00 Na krawędzi wojny odc. 6, - serial  
16:20 Gdzie rosną poziomki? 
 - dokumentalny 
17:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 5, - serial 
17:45 Królowa Bona odc. 3, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 76,  
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 6, - dokumentalny 
21:35 Miasto z morza odc. 2, Miniserial 
22:30 W mniejszości siła 
 - publicystyczny 
23:40 We mgle - dramat

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 Program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 12, - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 40, - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Gietrzwałd, czyli orędzie 
 na trudne czasy 
13:30 180 lat na zdrowie 
 - dokumentalny 
13:45 Yohan - wędrówki dzieci 
 - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
 - magazyn poradnikowy  
16:30 Handicap Zakopane  
17:00 Po stronie prawdy   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków 
 - serial animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Modlitwa o pokój - dokumentalny 
23:40 W Solankowej Dolinie 
 - serial

06:00 Rodzinka.pl odc. 11, - serial 
06:35 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 222, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 535, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 79, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 136, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 82 s. 7, - serial 
15:25 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 23 - - felieton 
15:30 M jak miłość odc. 1349, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 44, - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Rodzinka.pl odc. 18, - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1797, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1798, - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 694, - serial 
21:45 Na sygnale odc. 177, - serial 
22:25 Zaskoczeni przez miłość 
 - komedia 
00:00 Akwarium, czyli samotność 
 szpiega odc. 3, - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 13 

07:50 Doradca smaku odc. 17 kulinarny 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2181 

10:55 Ukryta prawda odc. 543 - serial  

12:00 Szkoła odc. 285 - serial  

13:00 19+ odc. 191 - serial 

13:30 19+ odc. 192 - serial 

14:00 Szpital odc. 429 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 8 

16:00 Szkoła odc. 286 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 544 - serial 

18:00 Szpital odc. 430 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 86 

19:50 Uwaga! odc. 5214 reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 13 kulinarny 

20:15 Na Wspólnej odc. 2625, - serial 

20:55 Milionerzy odc. 57 - - teleturniej 

21:30 Incepcja - sensacyjny 

00:40 Sztos - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 614 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 310 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 311 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 119 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 606 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 227 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 420 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2626, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 666 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3567 reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 110 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 98 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2627, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 480, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 489, - serial 
20:40 Bruce Wszechmogący 
 - komedia  
22:50 Faceci w czerni - science fi ction 
00:55 Heartbreaker. Licencja na 
 uwodzenie - komedia

07:20 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

Miasteczko w stanie Maine. Po nawałnicy miejscowość 
spowita jest gęstą mgłą. Niebawem okazuje się, 
że czają się w niej potwory. Ludzie uwięzieni 
w supermarkecie wpadają w panikę.

Sfrustrowany pracą reporter lokalnej stacji telewizyjnej 
w Buffalo wypowiada wojnę samemu Stwórcy. 
Niebawem otrzymuje od Najwyższego propozycję: na 
czas jego wakacji Bruce przejmie boskie obowiązki.

„Bruce Wszechmogący”
(2003r.) Polsat 20:40

„Mgła”
(2007r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 5 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1003 1005 hPa
 wiatr: 26 14 km/h 

 temperatura: 3 0 °C
 opady: 0,6 2 mm
 ciśnienie:  1009 1000 hPa
 wiatr: 5 16 km/h 

 temperatura: 6 0 °C
 opady: 8 6 mm
 ciśnienie: 993 994 hPa
 wiatr: 29 17 km/h 

 temperatura: 8 3 °C
 opady: 4 2 mm
 ciśnienie: 995 996 hPa
 wiatr: 25 30 km/h 

 temperatura: 5 5 °C
 opady: 0,5 0 mm
 ciśnienie: 998 1010 hPa
 wiatr: 35 25 km/h 

 temperatura: 1 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1018 1017 hPa
 wiatr: 20 15 km/h 

 temperatura: 1 -3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1016 1013 hPa
 wiatr: 10 10 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Tartaletki ze szpinakiem, 
mozzarellą i pomidorami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 1 lutego 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
Składniki na farsz: 
400 g szpinaku mrożonego
300 g pomidorów
100 g mozzarelli (małe kulki)
2 ząbki czosnku
1 szyszka gałki muszkatowej
50 ml soku z cytryny
200 ml śmietany 30 proc. 
2 jaja
100 ml oliwy z oliwek 
Składniki na ciasto:
250 g mąki
1 jajko
200 g masła
50 ml kefiru
 sól do smaku

Sposób wykonania:
Na stolnicę przesiej mąkę ra-

zem z solą. Masło pokrój w drob-
ną kostkę, połącz z mąką, jajkiem 
i kefirem. Zagnieć ciasto, uformuj 

Natalia Zdrodowska

kulę i odstaw do lodów-
ki na 30 minut. Na oliwie 
podsmaż czosnek, dodaj 
rozmrożony szpinak, ob-
rane ze skórki i pokrojone 
w kostkę pomidory. Dodaj 
startą gałkę muszkatoło-
wą, sok z cytryny, śmie-
tanę i dopraw solą. Całość 
duś około 10 minut. Prze-
studź, dodaj do sosu moz-
zarellę. Na stolnicy roz-
wałkuj ciasto (ok. 4 mm), 
foremkami do tartaletek 
wykrój krążki, wyklej fo-
remki. Wypiekaj w piekar-
niku, w temperaturze 180 
stopni, ok. 10 minut. Tar-
taletki przestudź, napełnij 
nadzieniem i ponownie 
zapiekaj w piekarniku (200 
stopni) ok. 10 minut.
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6 marca, godz. 20.00, CKK Jordanki w Toruniu

Na łamach naszych tygodników szukaj konkursów, 
w których możesz wygrać bilety na prestiżowe wydarzenia kulturalne!
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Ruch na zdrowie
FITNESS  Każdy wie, że ludzki organizm potrzebuje ruchu. 
Człowiek, który zalegnie na kanapie, w fotelu czy na biuro-
wym krześle, nigdy nie będzie zdrowy. Jak poprawić swoje 
zdrowie? Na przykład, ćwicząc jogę

Rozpoczynamy cykl poświę-
cony zdrowiu. Przedstawimy 
grupę ćwiczeń, które można 
samemu praktykować, by po-
czuć się lepiej. Będzie to hatha 
joga. Jest to system filozoficzny, 
w którym wykorzystuje się ele-
menty ćwiczeń fizycznych, ma-
jących przynieść poprawę zdro-
wia. Właśnie na tym elemencie 
się skupimy. Kluczem do suk-
cesu jest wytrwałość i regular-
ność. Na pewno nie można spo-
dziewać się szybkich rezultatów, 
ale z każdym poprawnie wyko-
nanym ćwiczeniem będziemy 
się lepiej czuli, co będzie moty-
wacją do dalszych działań. 

Co na co?
Pozycje, które będziemy 

przedstawiali, można podzielić 
w następujący sposób:

• – postawy wyginające krę-
gosłup do tyłu – otwierają klat-
kę piersiową i przednią część 
tułowia. Energetyzują ciało oraz 
zwiększają pojemność oddecho-
wą płuc;

• – postawy wyginające krę-
gosłup do przodu – otwierają 
plecy, poprawiają funkcje tra-
wienne i wydalnicze organizmu, 
uspokajają układ nerwowy;

• – postawy wyginające krę-
gosłup asymetrycznie, ukośnie 
lub bocznie, korygują postawy. 
Usuwają wszelkiego rodzaju na-
pięcia w obszarach pleców, bar-
ków i pasa biodrowego; 

• – wszelkiego rodzaju skrę-
ty uwalniają nas od napięć wy-
stępujących wzdłuż kręgosłupa, 
poprawiają przepływ energii 
oraz wpływają korzystnie na 
trawienie i przemianę materii,

• – pozycje odwrócone 
wzmacniają mięśnie kręgosłupa, 

pogłębiają rytmy oddechowe 
oraz korygują niekorzystne siły 
ciążenia, które występują w na-
szym ciele.

Kilka uwag praktycznych
Przed przystąpieniem do 

ćwiczeń musimy przygotować 
organizm do wysiłku, wykonu-
jemy więc rozgrzewkę (skłony, 
przysiady, wymachy rąk). Nigdy 
nie zabierajmy się do tego z peł-
nym żołądkiem. Od ostatniego 
posiłku musi upłynąć przynaj-
mniej kilka godzin (2 godz.). 
W trakcie treningu jogi nie pi-
jemy żadnych napojów. Pozy-
cje wykonujemy tylko w takim 
stopniu, na jaki pozwala nam 
organizm. Możemy poczuć ból 
wynikający z rozciągania mię-
śni (tępy, niezbyt dokuczliwy), 
ustępujący po zmianie pozycji. 
Wówczas głęboko oddychamy, 
„kierując” oddech do miejsca, 
które boli. Jeśli pojawi się ostry 
ból, wychodzimy z asany. Daną 
pozycję staramy się utrzymać 
od 30 sekund do jednej minuty. 
Co ważne, staramy się oddychać 
tylko przez nos. Oddech ma 
być łagodny i powolny, głęboki. 
I ostatnia rada: nie robimy nic 
na siłę.

Zaczynamy!
Do prezentacji naszych ćwi-

czeń wykorzystujemy doświad-
czenie i praktykę instruktorów 
hatha jogi Karoliny i Pawła Su-
likowskich (na co dzień prowa-
dzących zajęcia w Wąbrzeźnie 
i Golubiu-Dobrzyniu). Ich do-
świadczenie i praktyka pozwolą 
nam bezpiecznie rozwijać swoje 
ciało, a tym samym poprawić 
stan zdrowia.

Zaczynamy od podstawo-
wych pozycji stojących.

Pozycja 1 : 
Góra (Tadasana) 
To podstawowa pozycja sto-

jąca, która – mimo że wygląda 
na łatwą – może sprawić pewne 
kłopoty. Staramy się ustabili-

zować górę ciała. Na tej pozycji 
opierają się pozostałe ćwiczenia. 
Nie polega ona tylko na samym 
staniu. Uczy nas prawidłowej 
postawy ciała. Wymaga koncen-
tracji. Dzięki tej asanie możemy 
osiągnąć poziom wewnętrznej 
równowagi. Koryguje ona ewen-
tualne wady postawy, wzmacnia 
nogi i kręgosłup, tonizuje nasze 
mięśnie pośladkowe. W wersji 
trudniejszej, można zamknąć na 
chwilę oczy. Osoby, które mają 
problem z utrzymaniem rów-
nowagi, powinny wykonywać to 
ćwiczenie przy ścianie, plecami 
do niej.

Jak prawidłowo wykonań 
tadasanę? Połącz stopy razem. 
Kostki, duże palce u stóp, pięty 
są razem. Czubek głowy skiero-
wany do góry, barki ściągnięte 
i skierowane w dół. Pięty, biodra 
i czubek głowy powinny znajdo-
wać się w tej samej linii. Palce 
dłoni wydłużone i skierowane 
do dołu. Oddychaj spokojnie. 

Pozycja 2: 
Drzewo (Vrksasana) 
Pozycja ta wzmacnia i roz-

ciąga mięśnie nóg, a w szczegól-
ności wzmacnia łuki stóp, kostki, 
łydki i uda. Uelastycznia także 
pas biodrowy. Wydłuża kręgo-
słup, otwiera ramiona i klatkę 
piersiową. Jej prawidłowe wyko-
nanie uspokaja umysł, reguluje 
krążenia krwi oraz poprawia 
koncentrację. Jest pozycją, która 
równoważy ciało i umysł.

Jak prawidłowo wykonać po-
zycję drzewa? Lewa noga zgięta 
w kolanie, ustaw lewą stopę na 
prawym wewnętrznym udzie. 
Naciśnij stopą na udo, udem 
na stopę. Biodra równo, na tym 
samym poziomie. Ręce szeroko 
na bok, z wdechem unieś je do 
góry. Ściągnij barki i łokcie do 
tyłu. Wyprostuj ręce do góry, 
by wyciągnąć się jak najbardziej 
pionowo i połącz je. Po wyjściu 
z asany wykonujemy ją na drugą 
stronę ciała.

W dzisiejszym odcinku 
przedstawiliśmy dwie pozycje, 
które - mamy nadzieję - zachęcą 
was do systematycznego ruchu. 

Pamiętajcie, że w jodze sukces 
to nie wykonywanie najbardziej 
skomplikowanych asan, a syste-
matyczne, codzienne stawanie 
na macie i stopniowe wzmac-
nianie ciała. W następnych nu-
merach nowe pozycje i nowe 
wyzwania.

(Maw)
fot. archiwum 

P.K. Sulikowskich

Sprzęt

Joga – to ci się przyda
Jogę możesz ćwiczyć samodzielnie w domu, nie wydasz więc pieniędzy na karnet 
na zajęcia. Ale warto zaopatrzyć się w pomoce. 

Podstawowym gadżetem jest 
mata. Po co ją mieć? „Przykleja 
się” do podłogi, dzięki czemu za-
pewnia stabilne podłoże do ćwi-
czeń. To ważne szczególnie dla 
osób, które na podłogach mają 
deski, panele czy płytki. Oczy-
wiście można wykonywać asany 
również na wykładzinie czy dy-
wanie (stabilnie umocowanym). 
Matę kupimy w sportowych sie-
ciówkach i sklepach dedykowa-
nych jodze. Ważne, by zwrócić 
uwagę na grubość. Dla począt-

kujących optymalna to 4-6 mm. 
Ceny od 50 zł wzwyż.

Klocki do jogi będą nas 
wspierać w trudniejszych pozy-
cjach, gdy ciało nie jest jeszcze 
bardzo elastyczne. Większość 
tych gadżetów ma wymiar ok. 
21x11 cm i ok. 6 cm wysokości. 
Klocki powinny być stabilne, bo 
będziemy na nich opierać ciężar 
ciała. Są wykonane z pianki, kor-
ka, drewna. Te ostatnie są naj-
bardziej popularne i najtrwalsze, 
a pierwsze – miękkie, co daje 

komfort użytkowania. Ceny od 
20 zł/szt.

Bolster to długi wałek. 
Umożliwi utrzymanie odpowied-
niej pozycji podczas ćwiczeń, 
zwłaszcza siedzących i leżących. 
Dla osób uprawiających jogę naj-
lepsze są wałki wypełnione łuską 
gryki. Zapewniają mikromasaż, 
a naturalne wypełnienie zapo-
biega rozwojowi bakterii i grzy-
bów. Cena ok. 50 zł.

(aba)
fot. pixabay
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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)

W nadchodzących dniach będziesz duszą każdego 
towarzystwa. Nie opieraj się więc, jeśli dostaniesz 
zaproszenia na weekendowe imprezy. Będziesz bry-
lować, twoje sugestie i rady spotkają się z wyjątkowo 
życzliwym przyjęciem. Sprawy, na których ci zależa-
ło, znajdą wreszcie rozwiązanie. Samotne Koziorożce 
powinny wybrać się na randkę.

Tydzień upłynie lekko i przyjemnie. W pracy nikt nie 
będzie na ciebie naciskał, współpracownicy sami po-
radzą sobie z zadaniami. W weekend postanowisz udać 
się na imprezę karnawałową. Zabawa dobrze ci zrobi. 
Uważaj jednak, by język nie rozplątał ci się za bardzo 
pod wpływem napojów wyskokowych. Ktoś może to 
wykorzystać przeciw tobie.

Dobry czas na realizację planów pod tytułem „więcej 
pieniędzy, więcej wpływów”. Uporu i determinacji ci 
nie zabraknie. Pamiętaj, że masz do dyspozycji także 
urok osobisty i grono bliższych oraz dalszych znajo-
mych. Odkurz eleganckie stroje, koniecznie wybierz 
się do fryzjera i kosmetyczki. Wszystkie te działania 
niebawem zaprocentują.

We wszystkich dziedzinach będzie ci teraz sprzyjać 
szczęście. Czy to sprawy zawodowe, czy szkolne, 
czy udział w konkursie – spodziewaj się sukcesu. 
Jest tylko jedno „ale”: musisz być bardzo skrupu-
latna i zwracać uwagę na szczegóły, bo od tego 
zależy powodzenie spraw.

Sprawy urzędowe zaprzątną twoją głowę. Coś trzeba 
będzie załatwić na szybko, a szef niechętnie będzie 
patrzył na to, by dać ci kilka dni wolnego. Na dodatek 
co chwila będzie zmieniał zdanie. Najlepiej, jeśli za-
chowasz spokój i poddasz się biegowi wydarzeń.

Dużo będzie się działo, ale nie łap kilku srok za ogon, 
bo kiepsko na tym wyjdziesz. Ustal, co jest najważ-
niejsze i konsekwentnie realizuj plan. Za kilka dni 
poczujesz się zmęczony tym nadmiarem. Daj sobie 
czas na odpoczynek. W miłości spodziewaj się scen 
zazdrości.

Znajdź chwilę i zastanów się, co sprawia ci przy-
jemność, wywołuje uśmiech na twojej twarzy? Jeśli 
okaże się, że te pytania są dla ciebie zbyt trudne, 
znaczy to, że za dużo wziąłeś na swoje barki. Pora 
odpuścić i zająć się sobą. W końcu to najlepsza 
możliwa inwestycja.

Jeśli w przeszłości miałeś pomysł na jakiś biznes, 
ale temat nie wypalił, teraz znów da o sobie znać. 
Przeanalizuj okoliczności i zastanów się, czy to 
aby nie dobry moment, żeby coś zmienić. Będziesz 
pełen zapału do nowego. Czujesz, że trzeba ruszyć 
z miejsca. Chęć zmian może dotyczyć także twojego 
związku. Czeka cię trudna, ale oczyszczająca, rozmo-
wa z partnerem.

Dyplomacja, wyważone sądy i empatia będą ci 
potrzebne w najbliższych dniach. Ktoś poprosi cię 
o pośredniczenie w prywatnej, nadzwyczaj delikat-
nej sprawie. Nie będziesz chciał odmówić. Trzy razy 
zastanów się, zanim coś powiesz. Jeśli rozegrasz to 
źle, cała sytuacja obróci się przeciw tobie i zosta-
niesz oskarżony o wtykanie nosa w cudze sprawy.

Wpadniesz w wir imprez i dobrej zabawy, nieco 
odsuwając pracę na dalszy plan. Znajomi będą do 
ciebie lgnąć, spodziewaj się częstych odwiedzin. 
Wcześniej zadbaj o zawartość lodówki, by mieć 
czym poczęstować gości. Myślami wróć jednak na 
chwilę do spraw zawodowych, żeby nie przegapić 
nadarzającej się, korzystnej okazji.

W tym tygodniu będzie więcej niż zwykle okazji do od-
poczynku. W pracy niewiele będzie się działo, a jeśli 
już, to spodziewaj się raczej monotonnej, papierkowej 
roboty. Za to gorąco w sprawach sercowych. Uważaj 
na osobę, którą niedawno poznałeś. Dla ciebie to do-
piero początek, a ona już was widzi przed ołtarzem. 
Poczujesz się osaczony, i słusznie.

Od dawna czekasz na ciekawe propozycje zawodowe? 
Teraz jest ten czas, kiedy się pojawią. Odezwie się do 
ciebie ktoś ze starych znajomych z propozycją spo-
tkania. Nie odmawiaj, będziesz miał okazję poznać 
wpływową osobę, która udzieli ci cennych rad. Jeśli 
nie chcesz się rozchorować, nie bierz na siebie żad-
nych dodatkowych obowiązków i odłóż sprzątanie na 
później.

Kolorowanki dla dzieci
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24 stycznia maluchy z miejsco-
wego przedszkola zaprosiły swoich 
gości na krótką, kameralną akade-
mię oraz słodki poczęstunek. Dzie-
ci, pod czujnym okiem wychowaw-
czyni Iwony Kuc, mimo widocznej 
tremy doskonale się spisały, pre-
zentując  piękne wierszyki oraz 
piosenki.  Ponadto wręczyły swoim 
dziadkom i babciom kwiaty z bibu-
ły, wykonane własnoręcznie. 

 – Życzę mojej babci i dziadko-
wi wszystkiego najlepszego – mówi 
mała Ola Rucińska. – Bardzo lubię 
rysować z moją babcią księżniczki. 
Uwielbiam jej zupę pomidorową, 
jest pyszna!  

– To prawda – wtóruje jej 
brat Pawełek. – Ja lubię bawić się 
z dziadkiem traktorami i chodzić 
z nim na spacery. 

Dzień później sala miejsco-
wej podstawówki wypełniła się 
po brzegi. Tym razem program 
artystyczny przygotowały dzieci 
ze starszych klas. Zgromadzonych 
gości przywitała Zenobia Orze-
chowska, dyrektor Zespołu Szkół 
w Radominie, któremu podlega 
podstawówka w Dulsku.

– Życzę wszystkim dziadkom 

i babciom dużo zdrowia, długich 
laty życia i pociechy z wnucząt, 
którą niewątpliwie państwo macie 
– mówiła Orzechowska.

Wśród zaproszonych nie za-
brakło również przedstawicieli 
gminy Radomin – wójta Piotra 
Wolskiego oraz Ewy Drawert. 

Młodzi artyści zaprezentowa-
li program artystyczny, którego 
głównym punktem była insceniza-

cja wiersza Juliana Tuwima „Rzep-
ka”. Uczniowie pokazali szeroki 
wachlarz umiejętności tanecznych 
oraz wokalnych. 

– Dzieci zaprezentowały dziś 
piękne piosenki, recytacje i tańce 
  – powiedział Piotr Wolski. – Naj-
ważniejsze osoby w życiu każdego 
dziecka to babcie i dziadziusiowie. 
Uważam, że to przedstawienie 
było najpiękniejszymi życzeniami, 

Dziadkowie z uwagą obejrzeli występy artystyczne Maluchy nie kryły swoich uczuć

Rzepkę wyrywały dzieci ze szkoły podstawowejPierwszego dnia program artystyczny prezentowały przedszkolaki

GMINA ZBÓJNO  Noworoczna zabawa 

W styczniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Klonowie spotkali się na no-
worocznej choince. Imprezę rozpoczęły występy artystyczne przygotowa-
ne przez wszystkie klasy oraz zespół cheerleaderek „Czarne Anioły” i koło 
taneczne. W trakcie balu dzieci odwiedził św. mikołaj, który wręczył każ-
demu paczkę słodyczy. Na zakończenie uczniowie zaprosili niecodzienne-
go gościa do tańca.  

(szyw), fot. SP Klonowo 

Z miłości do dziadków i babć
GMINA RADOMIN  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dulsku zorganizowali dwie uroczyste akademie dla 
swoich dziadków i babć. Obchody tego wyjątkowego święta potrwały aż dwa dni

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Gmina Golub-Dobrzyń

Artystyczne świętowanie 
W piątek 26 stycznia niespodziankę dla swoich babć i dziadków przygotowały 
dzieci z przedszkola we Wrockach. 

W świetlicy wiejskiej wy-
stąpił maluchy z grupy „Motyle 
Modraszki”. Dzieci zaprezen-
towały wiersze i piosenki oraz 
przygotowały jasełka. 

– Dziadkowie i babcie 
z dumą patrzyli na swoje wnu-
częta, które włożyły wiele wy-
siłku w to, aby jak najlepiej wy-
razić swoją miłość i szacunek 
– opowiadają wychowawczynie: 
Andżelika Kowalska i Izabela 
Drozd. – Następnie wszyscy zo-
stali zaproszeni na przygotowa-
ny z tej okazji słodki poczęstu-
nek. Mamy nadzieję, że ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci 

zarówno dzieci, jak i dziadków. 
Dziękujemy rodzicom za pomoc 

jakie wnuczkowie mogą im ofiaro-
wać. 

Tym razem za przygotowanie 
młodych wykonawców odpowiada-
ły: Małgorzata Pacholska i Agniesz-
ka Wiśniewska. 

– Dzieci chętnie zaangażowały 
się w przygotowywanie akademii 
z okazji tego wyjątkowego świę-
ta. Szczególnie młodsi uczniowie 
i uczennice garną się do występów. 

Podobnie jak dzień wcześniej, 
zaproszeni goście chętnie raczy-
li się słodkim poczęstunkiem. 
Wszyscy byli zgodni – dziadkowie 
i wnuczęta bardzo się kochają. 

Tekst i fot. (LB)

w przygotowaniu uroczystości.
(ToB), fot. nadesłane
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czas studniówek 
GOLUB-DOBRZYŃ  Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 rozpoczęła 
w tym roku okres studniówek. Uczniowie z Technikum Ekono-
micznego, Rolniczego oraz Architektury Krajobrazu bawili się 
w restauracji „Złota Podkowa” we Wrockach

Tradycyjnie studniówka roz-
poczęła się polonezem. Próby od-
bywały się już od kilku tygodniu. 
Dyrektor szkoły Agnieszka Brzo-
stowska życzyła uczniom dobrej 
zabawy oraz powodzenia na ma-
turze. Bal trwał do wczesnych go-
dzin porannych. Niemal wszyscy 

bawili się do końca. Tradycyjnie 
dziewczęta nie zapomniały o czer-
wonej podwiązce na szczęście.

Jak co roku, dyrektor szko-
ły, wraz z wychowawcami Joan-
ną Lisewską i Małgorzatą Chojak 
(technikum ekonomiczne), Anną 
Górską (technikum architektury 

krajobrazu) oraz Jakubem Piotr-
kowskim (technikum rolnicze), 
wręczyli swoim wychowankom 
zieloną koniczynkę na szczęście.  

Więcej zdjęć z balu można 
znaleźć na naszej stronie interne-
towej golub-cgd.pl . 

Tekst i fot. (szyw)

Klasa technikum rolniczego z wychowawcą – Jakubem Piotrkowskim

Klasa technikum architektury krajobrazu z wychowawczynią – Anną Górską

Młodzież bawiła się do białego rana 

Studniówka rozpoczęła się tradycyjnie od poloneza 

Nauka poloneza nie poszła na marne

Klaudia Thoms, Mateusz Fajfer i Weronika Wiśniewska 
z technikum ekonomicznego 

Uczniowie otrzymali pamiątkowe koniczynki na szczęście 
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O G Ł O S Z E N I E

Pozaborcze 
etykiety

CIEKAWOSTKI  Aby wymazać granice 
zaborcze i ślady po tym okresie w hi-
storii, potrzeba było dużo czasu. Nawet 
11 lat po przyłączeniu Golubia do Pol-
ski na zamkowym muzeum eksponaty 
opisane były etykietami w języku nie-
mieckim

R E K L A M A

– Kilka dni temu przy oka-
zji pobytu w Golubiu zwiedzi-
łem tamtejszy zamek i znaj-
dujące się w nim zbiory. Ku 
mojemu zdziwieniu i oburze-
niu stwierdziłem, że 90 procent 
posiada kartki z objaśnieniami 
w języku niemieckim. Czyżby 
rzeczywiście nikt z miejscowe-
go społeczeństwa do zbiorów 
tych nigdy nie zaglądał, a może 
kartki też mają wartość histo-
ryczną? – można było przeczy-
tać w jednej z relacji prasowych 
z 1931 roku.

Prośbę o zmianę etykiet 
wysłano do golubskiego ma-

gistratu, a zajął się tym opie-
kun muzeum. Prawdą było, że 
w Golubiu wciąż 11 lat po po-
wrocie do Polski nie brakowało 
niemieckich napisów na skle-
pach, niemieckich druczków 
urzędowych itd. Nawet do dziś 
w Toruniu na starszych, nie-
remontowanych kamienicach 
można dostrzec poniemieckie 
napisy. Granice zaborcze wciąż 
trwają także w ludzkiej men-
talności. Jak widać i 100 lat po 
zniesieniu zaborów ich ślady 
są widoczne.

(pw)

Kierownicze drzewka
Kierownik Szkoły Powszechnej w Golubiu w okre-
sie przedwojennym – Klaudiusz Górski – miał 
pewną ciekawą pasję, a mianowicie hodował je-
dwabniki morwowe.

Ciekawostki

Klaudiusz Górski przejął 
szkołę w Golubiu w trudnym 
okresie po dyrektorze Du-
szyńskim. Ten ostatni musiał 
zmagać się z gigantycznymi 
przeciwnościami jak np. brak 
nauczycieli oraz ruina budyn-
ków szkolnych. 

Klaudiusz Górski szybko 
wziął się do pracy, był aktywny 
w środowisku lokalnym i dzia-
łał w nauczycielskich związkach 
zawodowych. W ogrodzie szkol-

nym, w 1931 roku, zasadził 500 
drzewek morwy białej. Drzewa 
dostarczały pokarmu dla gąsie-
nic jedwabnika morwowego.

– Praca przy drzewkach 
morwowych jest nader miłą, 
wymaga jednakże dużo pielę-
gnacji, a pracy tej oddaje się tut. 
nauczycielstwo z wielkim zapa-
łem – czytamy w jednej z rela-
cji prasowych z Golubia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, G-D, ul. Piłsudskiego 5, tel. 
796 088 904

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT

R E K L A M AR E K L A M A
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NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Kurs niemieckiego od podstaw dla opiekunek 
w Wąbrzeźnie! Po kursie praca. Promedica24 
zaprasza – pierwsze zajęcia już w lutym, po 
kursie praca gwarantowana! Tel. 519 690 440

W związku z powstaniem nowych sta-
nowisk pracy zatrudnimy 40 osób do 
prac produkcyjnych i magazynowych. 
Zapewniamy umowę o pracę, 2 zmia-
ny i darmowy transport. 566 462 026 
lub 608 549 221

Poszukuję brygad do wykonania ocieplenie 
budynku wielorodzinnego w okolicach Rypi-
na, Sierpca. Nr telefonu 728-863-971

Rolnictwo

Ursus C365, 1977 r. Cena 11 000zł. Tel. kon-
taktowy 600 990 042

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

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

Sprzedaż kurek 10-15tyg. dostawa gratis, tel. 
503 508 148

Knury, maciory kupię odbiór z gospodarstwa 
waga płatne gotówka lub przelew Kontakt pod 
nr. 725 804 742

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

Różne

Szybka pożyczka do 10tys na dowód 
osobisty. Wypłata w 1 dzień. Akcep-
tujemy NEG BIK. Zadzwoń 500122247 
lub 508266300

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

HAMAKI, ŁAWKI, STOLY, ALTANKI, HUŚ-
TAWKI, DOMKI DLA DZIECI I WĘDZARNIE 
OGRODOWE. ITP. TEL. 694 665 294

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

Usługi

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

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

Auto-Moto

Sprzedam WSK na chodzie stan dobry. Tel. 
605 872 127

Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, Kowalewo Po-
morskie, ul. Dworcowa 2, kontakt pod nr. Tel. 
kontaktowy 530 170 270

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

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

Matrymonialne

Poznam dziewczynę 603 509 458 napisz

Nieruchomości

Sprzedam mieszkanie w Golubiu-Dobrzyniu 
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 przeli-
czeniowego wystarczy na KRUS. Sprzedaż nie 
rolnikowi za zgodą ANR. Świetna lokalizacja- 
na działką budowlaną (doprowadzona woda)). 
29.000zł. tel.607-768-660 . Po godz. 16:00

Sprzedam siedlisko w Zbójnie 54 ary z bu-
dynkami. Cena 190 000 zł do negocjacji. Tel. 
600 557 854

Szukam mieszkania do wynajęcia w Golubiu-
Dobrzyniu. Tel 604 366 707

Wynajmę pokój lub kawalerkę. Tel. kontakto-
wy 534 841 200

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

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

Praca

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

Zatrudnię emeryta lub rencistę, jako sprze-
dawcę nagrobków. Praca w Golubiu-Dobrzy-
niu. Tel. 604 226 458

PRACA opiekunki seniorów w Niemczech. 
Legalna praca, atrakcyjne wynagrodzenie, 
opłacony ZUS od 4400 brutto. Zapraszamy 
na spotkanie inf. w Golub-Dobrzyniu- 7 luty, 
g.11.00/ Sala w Urzędzie Miasta PL-100 lecia 
25. Promedica24 tel. 519 690 440
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Rolnictwo

Usługi

Praca

Drewno/węgiel

Kupię/Sprzedam

Matrymonialne

Różne

Auto Moto

R E K L A M A

R E K L A M A

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja O G Ł O S Z E N I E



Czwartek 1 lutego 201830 fotorelacja GOLUB–CGD.PL

Wieczór z kulturą kolumbijską
GOLUB-DOBRZYŃ  Dom Kultury był gospodarzem spotkania z kulturą Kolumbii, które odbyło się w mi-
niony piątek. Impreza okazała się odskocznią od szarego dnia i zapewniła mieszkańcom wspaniałą roz-
rywkę

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Dom Kultury przygotował ko-
lejne już spotkanie z kulturą laty-
noamerykańską. Poprzednio moż-
na było poznać zwyczaje panujące 
w Peru. Tym razem do swojego 
kraju zaprosił gości ambasador Ko-
lumbii w Polsce – Javier Dario Hi-
guera Angel. 

Wydarzenie nie mogłoby się 
odbyć bez życzliwości znanego po-
dróżnika i dziennikarza Ryszarda 
Sobolewskiego, z którym dyrektor 
Domu Kultury nawiązał kontakt, 
a jego owocem był właśnie wie-

czór kolumbijski. Podróżnik wie-
lokrotnie podróżował do krajów 
latynoamerykańskich, a najlepszą 
pamiątką jest zbiór ponad 11 tysię-
cy zdjęć. Prezentacja multimedial-
na przygotowana przez podróżnika 
to niewielki wycinek tego zbioru. 
Pozwoliła ona uczestnikom spo-
tkania choć trochę poznać prze-
piękne miasta Kolumbii m.in. sto-
licę – Bogotę, w której znajduje się 
największe na świecie muzeum 
złota. Innym ciekawym miastem 
była Kartagena, z kolonialną twier-

dzą i wzgórzem, gdzie przebywał 
papież Jan Paweł II. 

Spotkanie z Kolumbią to rów-
nież konkurs plastyczny zatytuło-
wany „Klimaty Kolumbii”, w któ-
rym swoje prace przedstawiły 
dzieci i dorośli, nie tylko z Golu-
bia-Dobrzynia. Poziom artystyczny 
zaprezentowany przez naszych ar-
tystów był bardzo wysoki. Zostało 
to docenione przez ambasadora, 
który osobiście wręczył nagrody 
laureatom.  

W przerwie między atrakcjami 
chętni mogli posmakować świe-
żo palonej kawy z całego świata. 
Serwowana była przez baristę An-
drzeja Wąsika z firmy „Ziarno do 
ziarna”, który przygotował ponad 
11 gatunków znanych kaw krajów 
latynoamerykańskich. Można było 
również nabyć wyroby artystyczne, 
znajdujące się na kiermaszu ręko-
dzieła artystycznego.

Oczywiście takie spotkanie 
nie mogłoby się odbyć bez muzyki 
latynoamerykańskiej. Goście zo-
baczyli porywający pokaz zespołu 
tańca latynoamerykańskiego oraz 
występ solistki Mili Morena. Wspa-
niała muzyka, żywe kolory – to 
wszystko podobało się uczestni-
kom spotkania, a było ich naprawdę 
wielu. Można było spotkać również 
mieszkańców pobliskiego Wąbrzeż-
na i okolic.

Tekst i fot. (Maw)

Spotkanie było okazją do poznania smaków kaw z Ameryki Południowej
Dom Kultury wypełnił się po brzegi

O Kolumbii opowiadał podróżnik i fotograf Ryszard Sobolewski

Elementem spotkania był również konkurs plastyczny – nagrody wręczył ambasador Kolumbii

Do Golubia-Dobrzynia przyjechał ambasador Javier Dario Higuera Angel



Czwartek 1 lutego 2018 SPOŁECZEŃSTWO 31  GOLUB–CGD.PL

Choinkowa zabawa 
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Mali mieszkańcy Olszówki i Anto-
niewa, wraz z rodzicami, wzięli udział w choinkowej zabawie, 
zorganizowanej 28 stycznia w świetlicy wiejskiej

Powiat

Z historią za pan brat 
Powiatowy Konkurs Historyczny, poświęcony powstaniu styczniowemu, wygrały 
drużyny z Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, Publicznego Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim oraz Zespołu Szkół nr 2 w Golu-
biu-Dobrzyniu. 

Uroczyste podsumowanie 
konkursu odbyło się podczas 
ostatniej sesji rady powiatu go-
lubsko-dobrzyńskiego. Nagrody 
otrzymały drużyny, które w fina-

le powiatowym zajęły trzy pierw-
sze miejsca w każdej z kategorii. 
Ponadto w trakcie uroczystości 
rodzicom wyróżnionych uczniów 
oraz nauczycielom prowadzącym 

wręczono okolicznościowe listy 
gratulacyjne.

(szyw)
fot. SP

Szkoły Podstawowe
I miejsce – Zespół Szkół Miejskich 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła 
Białego w Golubiu-Dobrzyniu:
Anna Bielecka,
Zofia Przygoda,
Opiekun: Beata Bielecka.
II miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej w Kowalewie 
Pomorskim:
Jakub Witkowski,
Miłosz Wojciechowski,
Opiekun: Agnieszka Rudnicka.
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Września 1939 r. 
w Świętosławiu:
Amelia Łukiewska,
Aleksandra Sulecka,
Opiekun: Anna Grazi.

Gimnazja 
I miejsce – Publiczne Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Kowalewie Po-
morskim:
Klaudia Budzińska,
Jan Iwanowski,
Opiekun: Tomasz Bruchlej.
II miejsce – Zespół Szkół w Zbój-
nie:

Dawid Melkowski,
Michał Okruciński,
Opiekunowie: Małgorzata Ciepliń-
ska i Renata Kosowska.
III miejsce – Zespół Szkół Nr 1 im. 
Anny Wazówny w Golubiu-Do-
brzyniu:
Julia Kozerska,
Bartosz Modrzyński,
Opiekun: Justyna Radzimińska.

Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce –  Zespół Szkół Nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu:
Oliwia Krupka,
Dorota Trawińska,
Opiekun: Szymon Wiśniewski
II miejsce – Zespół Szkół Nr 1 im. 
Anny Wazówny w Golubiu-Do-
brzyniu:
Zuzanna Kwiatkowska,
Szymon Klonowski,
Opiekun: Monika Kwidzyńska.
III miejsce – Zespół Szkół im. Le-
cha Wałęsy w Kowalewie Pomor-
skim:
Rafał Pełkowski,
Krzysztof Reiwer,
Opiekun: Mariusz Głowacki.

WYNIKI KONKURSU: 

Nowy park z konkursu 
W Ostrowitem powstał nowoczesny park dydaktycz-
no-rekreacyjno-sportowy, zrealizowany w ramach 
konkursu „To dla mnie ważne” fundacji Aviva.  

Gmina Golub-Dobrzyń

Uczniowie z nauczycielami 
wymyślili projekt, nakręcili film, 
który można obejrzeć na stronie 
internetowej szkoły oraz na fa-
cebooku. Aby przejść do drugiego 
etapu konkursu trzeba było wziąć 
udział w internetowym głosowa-
niu i znaleźć się w grupie 20 pro-
jektów, które uzyskały największą 
liczbę głosów. Tak też się stało, 
dzięki zaangażowaniu dzieci, ro-
dziców, nauczycieli i przyjaciół 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ostrowitem.  

W drugim etapie komisja 
konkursowa wysoko oceniła 
projekt i szkoła uzyskała grant 
w wysokości 40 tys. zł. Jego celem 
było stworzenie parku dydak-
tyczno-rekreacyjno-sportowego 
o charakterze przyrodniczo-eko-

logicznym. Dzięki odpowiedniej 
infrastrukturze będzie można 
bawić się, odpoczywać i uczyć. 
W różnych miejscach parku znaj-
dują się gry i tablice edukacyjne 
takie jak: przyrodnicze koło wie-
dzy, łamigłówka przyrodnicza, 
grające drzewo, ścieżka zmy-
słów, przyrodnicze układanki, 
leśna ścianka do fotografowania. 
Utworzona ścieżka edukacyjna 
tematycznie dotyczy środowiska 
leśnego i parku, zamieszkujących 
w nich zwierząt i szaty roślinnej.

Park jest miejscem ogólnodo-
stępnym dla mieszkańców Ostro-
witego i okolicy. Korzystać z niego 
będą wszystkie dzieci i uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
żłobka oraz mieszkańcy i goście. 

Tekst i fot. (pw)

Mimo niesprzyjającej aury 
dzieci z sołectwa chętnie ruszy-
ły w wir szalonej zabawy. Zespół 
Orient Jr. zadbał o ciekawe konkur-
sy, w których udział wzięli także 
dorośli. Wszyscy jednak niecier-
pliwie wyczekiwali mikołaja, który 
miał pojawić się z workiem pełnym 
prezentów. Po pewnym czasie 
przybysz z Laponii, wycieńczony 
długa podróżą, stanął w drzwiach 
świetlicy. Uradowane dzieci porwa-
ły go do tańca, po czym grzecznie 

ustawiły się po odbiór prezentów. 
– W tym roku zorganizowali-

śmy imprezę choinkową własnymi 
siłami, bez wsparcia sponsorów – 
mówi sołtys Teresa Górna. – Pie-
niądze pochodziły z funduszu, na 
który składają się pieniądze z odpi-
su sołeckiego. W najbliższym czasie 
odbędzie sie u nas jeszcze jedna 
duża impreza, tym razem z okazji 
przekazania nowego wozu strażac-
kiego dla OSP Olszówka.

A jak zabawę oceniają jej naj-

młodsi uczestnicy?
– Bardzo podobały mi się 

wszystkie konkursy – mówi mała 
Julka. – Lubię tańczyć, a dziś mia-
łam ku temu wiele okazji.

Wszyscy uczestnicy imprezy 
choinkowej opuszczali salę w wy-
śmienitych nastrojach.

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Pamiątkowe zdjęcie uczestników imprezy 

Powitanie mikołaja piosenką Każdy świetnie się bawił, niezależnie od wieku
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Golubskie ligi 
w piłkarskim rytmie 
futsal  Drużyny z Golubsko-Dobrzyńskiej Ligi Amatorów 
i Golubsko-Dobrzyńskiej Ligi Halowej mają za sobą już kilka 
punktowanych spotkań. W tabelach prowadzą na razie: Mito 
Spedycja Rypin (G-D LA) oraz zespół Amatorów (G-D LH)

Piłka nożna

Sparingowe derby dla Sokoła
W rozegranej w czwartek grze kontrolnej przed początkiem rundy wiosennej So-
kół Radomin rozgromił Iskrę Ciechocin aż 7:1. 

Dla obu ekip był to pierwszy 
sparing w tym roku. Sokół swoje 
przygotowania do wiosennej kam-
panii w czwartej lidze rozpoczął 
nieco wcześniej i tę różnicę było 
widać na sztucznej murawie bo-
iska w Toruniu. Podopieczni Sławo-
mira Rożka od początku osiągnęli 
znaczącą przewagę, zdominowali 

środkową strefę boiska i nie dali 
najmniejszych szans występują-
cej w nieco eksperymentalnym 
ustawieniu Iskrze. Bramki dla eki-
py Sokoła strzelili: Rafał Stefański 
(2), Paweł Piotrowski (2), Paweł Ja-
chowski, Waldemar Jachowski oraz 
Krzysztof Guzowski.

– Do rundy rewanżowej po-

zostało nam jeszcze trochę cza-
su. Skupiamy się na doskonaleniu 
umiejętności i wierzymy w to, że 
nasza ciężka praca znajdzie od-
zwierciedlenie w wiosennych rezul-
tatach – zaznaczył trener Rożek.

(kl) 
fot. archiwum

Starcia w obu ligach stoją na 
wysokim poziomie sportowym 
i dostarczają wielu emocji. Wśród 
teamów uczestniczących w Lidze 
Amatorów dotychczas dominu-
je ekipa z Rypina (Mito Spedy-
cja), która w ośmiu rozegranych 
potyczkach zanotowała komplet 
zwycięstw i wyprzedza wąbrzeski 
Underart o sześć oczek. Na miejscu 
trzecim plasuje się aktualnie ekipa 
Agrolidera.

Wśród zespołów Ligi Halowej 
większość drużyn ma już za sobą 
cztery spotkania. W tabeli prowa-
dzą Amatorzy (9 punktów), którzy 
mają taki sam dorobek co drudzy 
JZK Klinowcy, ale liderują dzięki 
triumfowi w bezpośrednim starciu 
(6:3 w 1. kolejce). Miejsce trzecie na-
leży obecnie do Futball Teamu ( 6 
„oczek”), lecz 6 punktów na swym 
koncie ma również czwarty zespół 
– Grajki. Widać zatem wyraźnie, że 

walka o czołowe lokaty w tej lidze 
toczyć się będzie do samego końca, 
bowiem występujące ekipy prezen-
tują bardzo podobny poziom, a re-
zultaty bezpośrednich konfron-
tacji ciężko prognozować. Poniżej 
przedstawiamy dotychczasowe 
wyniki i aktualne tabele w obu li-
gach organizowanych przez Golub-
sko-Dobrzyński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

Tekst i fot. (kl)

Wyniki Golubsko-Dobrzyńskiej Ligi Amatorów:
Golubskie Asy – FC Rypin 0:2

Underart – Mito Spedycja 1:2

Agrolider – Golubskie Asy 2:0

FC Rypin – Underart 2:7

Mito Spedycja – Agrolider 4:3
Golubskie Asy – Underart 1:6
FC Rypin – Agrolider 1:3
Golubskie Asy – Mito Spedycja 0:7
Agrolider – Underart 1:4
FC Rypin – Mito Spedycja 1:6
Golubskie Asy – Underart 1:7
TKKF Sahara – Underart 2:3
Golubskie Asy – FC Rypin 2:7
Mito Spedycja – TKKF Sahara 6:1
FC Rypin – Underart 1:5
Golubskie Asy – Mito Spedycja 0:8
FC Rypin – TKKF Sahara 1:2
Underart – Mito Spedycja 1:3
Golubskie Asy – TKKF Sahara 0:11

Aktualna tabela Golubsko-Dobrzyńskiej Ligi Amatorów:
Lp. Nazwa Mecze Punkty Bramki
1. Mito Spedycja 8 24 42-8

2. Underart 8 18 34-13

3. Agrolider 4 6 9-9

4. TKKF Sahara 4 6 16-10

5. FC Rypin 8 6 16-31
6. Golubskie Asy 8 0 4-50

Wyniki Golubsko-Dobrzyńskiej Ligi Halowej:
Amatorzy – JZK KLINOWCY 6:3

Kroksy – Futball Team 5:11

Grajki – LZS Białkowo 4:2

Grajki – Kroksy 8:2

JZK KLINOWCY – Futball Team 5:4
Amatorzy – LZS Białkowo 7:4
LZS Białkowo – JZK KLINOWCY 2:8
Futball Team – Grajki 7:3
Amatorzy – Kroksy 9:10
Amatorzy – Futball Team 6:3
Grajki – JZK KLINOWCY 5:10

Aktualna tabela Golubsko-Dobrzyńskiej Ligi Halowej:
Lp. Nazwa Mecze Punkty Bramki
1. Amatorzy 4 9 28-20

2. JZK KLINOWCY 4 9 26-17

3. Futball Team 4 6 25-19

4. Grajki 6 6 20-21

5. Kroksy 3 3 17-28
6. LZS Białkowo 3 0 8-19


