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WĄBRZEŹNO  Są już nie tylko pomysły, ale i konkrety. Wło-
darze miasta i powiatu spotkali się z osobami działającymi 
w oświacie, by omówić projekt powołania w Wąbrzeźnie Mło-
dzieżowej Rady Miasta

Przełom w urzędzie 
coraz bliżej
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W ofErcie:

MAR-MOT Sp. z o.o.
Kowalewo Pomorskie, ul.Podborek 10,

tel. 56 684 27 77   

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, otrêby,

karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 

workowany i luzem
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ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, 
otrêby, karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, 
systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 
workowany i luzem

Kowalewo Pomorskie ul. Podborek  10, 

tel. 56 684 27 77

R E K L A M A

Powiat

Jeździł z kupionym 
prawkiem
Kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień 
i posługiwanie się fałszywym prawem jazdy, to lista 
przestępstw za które odpowie 32-letni mężczyzna za-
trzymany do kontroli drogowej na terenie powiatu 
wąbrzeskiego.

We wtorek (08.01.19) policjanci 
z wąbrzeskiej patrolówki zatrzyma-
li do kontroli drogowej mieszkańca 
powiatu kutnowskiego. 32-letni 
mężczyzna okazał funkcjonariu-
szom prawo jazdy do kontroli. Jak 
się okazało, był to fałszywy doku-
ment, a kierujący posługiwał się 
nim, bo wcześniej stracił uprawnie-

nia do kierowania. Za swoje czyny 
odpowie przed sądem. Za używa-
nie fałszywego prawka grozi kara 
od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, zaś 
za prowadzenie pojazdu pomimo 
cofniętych uprawnień maksymal-
nie 2 lata więzienia.

(ak)
fot. ilustracyjne

Kocepcja reaktywowania ta-
kiego ciała doradczego przy do-
rosłej radzie nie jest nowością. 
Pisaliśmy o tym w CWA już w po-
przednim roku, gdy w grudniu bur-
mistrz Tomasz Zygnarowski i jego 
zastępca Wojciech Trzciński odbyli 
pierwsze rozmowy z zainteresowa-
nymi. Wówczas do urzędu miasta 
zawitali przedstawiciele samorzą-
dów uczniowskich: Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 
3, Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, Zespołu Szkół 
Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz 
Zespołu Szkół we Wroniu.

– Chcemy, aby przy radzie 
miasta działały dwie rady mło-
dzieżowe. Jedna reprezentowałaby 
uczniów młodszych, druga uczniów 
szkół ponadpodstawowych i może 

klas ósmych – tłumaczył wówczas 
burmistrz Zygnarowski. – Funk-
cjonowanie rad w samorządzie nie 
tylko wpłynęłoby na zwiększenie 
zainteresowania i zaangażowania 
młodych ludzi sprawami lokalny-
mi, ale byłoby wygodną płaszczy-
zną bezpośredniej komunikacji 
i dla władz miasta lepszego po-
znania ich potrzeb. Młodzi ludzie 
poprzez rady zapewniliby też sobie 
udział w procesie podejmowania 
decyzji dotyczących spraw z nimi 
związanych.

Miesiąc temu było to spotka-
nie informacyjne. Teraz odbyło się 
kolejne. 9 stycznia w ratuszu de-
batowali burmistrz i jego zastęp-
ca, dyrektorzy wąbrzeskich szkół, 
wicestarosta i kierownik Wydziału 
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 

powiatu wąbrzeskiego oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół we Wroniu. Usta-
lono termin spotkania i sposób wy-
łaniania członków rady. Określono 
procedurę powołania opiekuna 
rady. Wszyscy uczestnicy spotkania 
zgodnie stwierdzili, że utworzenie 
MRM będzie bodźcem do aktywi-
zowania młodzieży wokół zadań 
wynikających z potrzeb wszystkich 
środowisk uczniowskich.

Przypomnijmy też, że współ-
praca pomiędzy młodzieżą, a fak-
tyczną władzą doskonale funkcjo-
nuje w gminie Płużnica, w powiecie 
wąbrzeskim. Młodzieżowa Rada 
Gminy oraz władze samorządowe 
zostały nominowane do nagrody 
Super Samorząd 2016, przyznawa-
ną przez Fundację Batorego. Mło-
dzi radni brali udział w akcji „Masz 
głos, masz wybór”, a w 2013 roku 
wraz z władzami samorządowymi 
otrzymali nagrodę za przygoto-
wanie „Społecznej koncepcji zago-
spodarowania jeziora w Ostrowie”. 
MRG została doceniona za wyko-
nanie zadania „Przestrzeń dla lu-
dzi”, które polega na zorganizowa-
niu miejsc spotkań dla młodzieży 
z gminy Płużnica.

(ak)
fot. Starostwo 

Powiatowe w Wąbrzeźnie
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nie będź obojętny. 
Możesz uratować ludzkie życie

WĄBRZEŹNO  Niskie temperatury na zewnątrz to ogromne zagrożenie dla bezdomnych. Wąbrze-
scy policjanci proszą o przekazywanie informacji o takich osobach oraz o miejscach ich przebywania. 
Wszystko po to, żeby w porę przyjść im z pomocą

Na dworze jest coraz 
chłodniej, temperatury 
spadają poniżej zera. Nie-
stety nie wszyscy miesz-
kańcy naszego powiatu 
mają dach nad głową. Po-
licjanci sprawdzają miej-
sca gromadzenia się osób 
bezdomnych, żeby w porę 
móc zareagować, w porę 
im pomóc.

Pamiętajmy, że lekkie wy-
chłodzenie organizmu grozi 
przeziębieniem. Silniejsze czyli 
takie, kiedy temperatura ciała 
spada poniżej 28 stopni Celsju-
sza, grozi śmiercią. 

– Dlatego apelujemy do 
mieszkańców naszego powiatu 
o przekazywanie informacji na 
numer alarmowy 112 lub bezpo-
średnio policjantom o osobach 

bezdomnych, o miejscach gdzie 
mogą się gromadzić, spędzać 
noc. Każde zgłoszenie będzie 
sprawdzone – mówi Monika 
Zielińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Wąbrzeźnie.

Działajmy wspólnie. Być 
może uda nam się uratować 
ludzkie życie!

(ak)
fot. ilustracyjne

Wąbrzeźno

Uważajmy, by ferie 
były bezpieczne
W poniedziałek rozpoczęły się ferie zimowe w naszym województwie. Zadbajmy 
nie tylko o to, żeby spędzić je atrakcyjne, ale przede wszystkim bezpiecznie!

Od 14 do 27 stycznia 2019 roku 
na terenie naszego województwa 
odbywają się ferie zimowe. Wiele 
osób w tym czasie zbiorowo lub 
rodzinnie wyjedzie na zimowy 
wypoczynek. Na drogach zrobi 
się tłoczno. Niestety aura na ze-
wnątrz nie sprzyja kierowcom.

Dlatego wąbrzescy policjanci 
apelują o ostrożną jazdę, o wła-
ściwe przygotowanie pojazdów 
do drogi, sprawdzenie ich stanu 
technicznego, zabezpieczenie 
przewożonego sprzętu, stosowa-
nie pasów bezpieczeństwa, fote-
lików dla dzieci, robienie przerw 

w czasie dłuższych podróży.
– Przy okazji przypominamy, 

że policjanci z KPP w Wąbrzeźnie 
dokonują kontroli autokarów na 
terenie bazy PKS (ul. Pruszyń-
skiego) oraz na placu manewro-
wym PKP w Wąbrzeźnie. Prosimy 
o wcześniejsze telefoniczne (tel: 
56-687-7221)  lub osobiste uzgod-
nienie miejsca kontroli – mówi 
Monika Zielińska z KPP Wąbrzeź-
no.

Wąbrzescy policjanci życzą 
udanych ferii i bezpiecznych po-
wrotów do domu! My do tych ży-
czeń się przyłączamy.

(ak)
fot. ilustracyjne

Wąbrzeźno

Poznajesz swoją 
własność? 
Policjanci z Wąbrzeźna proszą o kontakt osoby, które 
rozpoznają swoje mienie na zdjęciach. Przedmioty 
te pochodzą z włamań na terenie ogródków działko-
wych „Chemik”.

W grudniu 2018 roku na te-
renie działek „Chemik” w Wą-
brzeźnie doszło do kilku włamań 
do altanek. Wąbrzescy krymi-
nalni ustalili i zatrzymali spraw-
cę przestępstw. Odzyskali też 
skradzione przez niego mienie. 
Niestety nie ustalono wszyst-

kich pokrzywdzonych. Dlatego 
prosimy o kontakt z KPP w Wą-
brzeźnie osoby, które rozpozna-
ją na poniższych zdjęciach swoje 
przedmioty.

(ak)
 fot. KPP Wąbrzeźno

Wąbrzeźno

Nie wiesz co zrobić z choinką?
Wasza świąteczna choinka stoi w donicy i nie ma przyciętych korzeni? Można by 
ją posadzić, ale nie macie gdzie, a szkoda wyrzucić? Wąbrzeski magistrat propo-
nuje rozwiązanie.

Jeżeli masz w domu „żywą” 
choinkę i nie chcesz jej wyrzucić, 
przynieś ją do jednego z punk-
tów zbierania „świątecznych 
drzewek”. Na terenie Wąbrzeźna 
będą działać trzy punkty: przy 
Szkole Podstawowej nr 3, przy 
Przedszkolu Miejskim „Bajka” na 
ul. Żeromskiego i przy Wąbrze-
skim Domu Kultury. Pamiętajmy 
– choinka musi mieć całe korze-
nie – inaczej nie przyjmie się.

– Punkty uruchamiamy od 

wtorku 15 stycznia i będą działać 
w godz. 7.00 – 16.00 do 2 lutego 
br. Drzewka, które przyniesiecie, 
zostaną posadzone na terenie 
miasta – informuje Urząd Mia-
sta Wąbrzeźno.

Zbieranie choinek to pomysł 
radnej Małgorzaty Biewald, któ-
ra zgłosiła go na jednej z gru-
dniowych sesji rady miasta. – 
Wielu mieszkańców po świętach 
jest zmuszonych do wyrzucania 
drzewek, które mogłyby ozdobić 

nasze miasto – argumentowała 
radna.

Miejsca zbiórek przy wyzna-
czonych placówkach będą spe-
cjalnie oznaczone, jeżeli znalezie-
nie ich sprawi komuś trudność, 
pytajcie w sekretariatach o ich 
dokładną lokalizację. I pamiętaj-
cie, w punktach można zostawić 
wyłącznie choinkę, która ma ko-
rzenie i nie jest przesuszona.

(ak)
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Wąbrzeźnianie wyjątkowo hojni
WĄBRZEŹNO  W 27. edycję akcji organizowanej przez Jerzego Owsiaka włączyli się niemal wszyscy 
mieszkańcy miasta. Wspólnymi siłami udało się zebrać ponad 34 tys. zł!

Tegoroczny finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
miał być po raz kolejny świętem 
tolerancji, otwartości i radości. 
Niestety, w wyniku śmiertelnych 
ran zadanych Pawłowi Adamo-

wiczowi przez zamachowca pod-
czas orkiestrowej imprezy, pre-
zydent Gdańska zmarł, a Jerzy 
Owsiak podjął decyzję o  rezygna-
cji z funkcji prezesa w fundacji. 
Mimo ogromnej tragedii podczas 

„Letniej zadymy w środku zimy” 
wspólnymi siłami udało się nam 
zebrać ponad 92 mln zł! Pieniądze 
ze zbiórki organizowanej w całej 
Polsce 13 stycznia zostaną przeka-
zane na zakup sprzętu dla specja-

listycznych szpitali dziecięcych.
Wąbrzeźno dało czadu
Po raz kolejny fundacja 

Owsiaka mogła liczyć na wspar-
cie licznych wąbrzeskich wolon-
tariuszy, artystów, sportowców 
i przedsiębiorców. 13 stycznia już 
od samego rana m. in. Joanna 
Duma, trenerka fitness, człon-
kowie Stowarzyszenia „Miasto 
Aktywni” i Stowarzyszenia „Ini-
cjatywa” oraz miejskie morsy 
zachęcali wąbrzeźnian do aktyw-
nego spędzenia dnia i pomagania 
najbardziej potrzebującym.

O godz. 15.00 w Wąbrzeskim 
Domu Kultury rozpoczęły się 
artystyczne występy. Sceną pla-
cówki zawładnęła młodzież oraz 
podobieczni miejskich oddziałów 
przedszkolnych. Między scenicz-
nymi pokazami odbywały się li-

cytacje pysznych wypieków, ele-
ganckich karafek i orkiestrowych 
gadżetów. Duże wsparcie WDK 
otrzymał również od wąbrzeskich 
brydżystów i członkiń Kół Gospo-
dyń Wiejskich gminy Ryńsk, które 
cały zysk ze sprzedaży ciast i kawy 
przelały na konto fundacji.

– W tym roku udało nam się 
upiec ponad sto blach słodkości 
– mówi Józefa Wiśniewska, prze-
wodnicząca KGW gminy Ryńsk. 
– Niezwykle cieszy mnie mobili-
zacja moich koleżanek z koła. Nie 
robimy tego dla siebie, a dla cho-
rych dzieci.

27. finał wąbrzeskiej edycji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zwieńczył koncert Mo-
lekuł.

Tekst i fot. (og)

Powiat

Bibliotekarze na naradzie
W środę 9 stycznia br. wąbrzeska biblioteka gościła na noworocznej naradzie bi-
bliotekarki z powiatu wąbrzeskiego.

Do miejskiej książnicy przyby-
ły: dyrektor GBP w Płużnicy Izabela 
Niedbała, kierownik GBP w Pływa-
czewie Grażyna Góralska, kierow-
nik GBP w Wielkich Radowiskach 
Beata Górecka, po. dyrektor GBP 
w Książkach Marta Wójcik oraz 
przedstawicielki: z GBP w Wałyczu 
Mariola Guntowska, z GBP w Dę-
bowej Łące Justyna Kułakowska, 

z GBP w Ryńsku Edyta Miś oraz 
z biblioteki w Nowej Wsi Królew-
skiej Bożena Betcher.

Celem spotkania było krótkie 
szkolenie odnośnie ustawy o RODO 
oraz wymiana doświadczeń po 
cyklu szkoleń przeprowadzanych 
przez Bibliotekę Wojewódzką 
Książnicę Kopernikańską pn. „Kre-
atywni i Aktywni”. Wąbrzeskie 

bibliotekarki, które uczestniczyły 
w warsztatach: medialnym, fil-
mowym, teatralnym oraz poświę-
conym tworzeniu escape room 
w bibliotece podzieliły się swoją 
wiedzą i doświadczeniem wynie-
sionym ze szkoleń.

(red), fot. MPBP im. Witali-
sa Szlachcikowskiego 

w Wąbrzeźnie

Gmina Płużnica

Zostań członkiem 
rady gospodarczej
Jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój lokalnej przed-
siębiorczości oraz chcesz reprezentować środowisko 
przedsiębiorców w gminie, zgłoś się do Płużnickiej 
Rady Gospodarczej.

Członkiem rady może zostać 
przedsiębiorca posiadający siedzibę 
lub oddział firmy na terenie gminy 
Płużnica, na którym nie ciąży pra-
womocny wyrok sądowy i nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego.

Uczestnictwo w radzie ma 
charakter społeczny. Za udział 
w posiedzeniach i w pracach nie 
przysługuje wynagrodzenie ani die-
ta. Spośród właścicieli firm, którzy 
złożą deklarację, wójt gminy Płuż-

nica wybierze maksymalnie 15 osób 
jako reprezentantów środowiska 
przedsiębiorców w gminie.

Deklarację można pobrać, 
wypełnić i złożyć bezpośrednio 
w sekretariacie Urzędu Gminy lub 
uzupełnioną i podpisaną przesłać 
za pośrednictwem maila na adres 
m.zakrzewska@pluznica.pl. Wnio-
ski będą przyjmowane do 31 stycz-
nia 2019 roku. Więcej informacji 
udziela Marianna Zakrzewska, tel. 
56 687 52 09, kom. +48 881 468 855.

(red), fot. ilustracyjne
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Drogi wojewódzkie w budowie
REGION  Trwa przebudowa 120 kilometrów dróg wojewódzkich. Towarzyszą im między innymi bu-
dowy ścieżek rowerowych i rond na newralgicznych skrzyżowaniach oraz remonty mostów. W przy-
gotowaniu są kolejne inwestycje. Najdłuższy remontoeany obecnie odcinek, to droga między Stol-
nem a Wąbrzeźnem

Jak informuje Agata Kowalik 
z Biura Rady, system wyposażo-
ny również w moduł służący do 
głosowania i dyskusji oraz moduł 

do transmisji. – Każdy z radnych 
otrzymał w użyczenie tablet z zain-
stalowaną mobilną aplikacją, przy-
stosowaną do komunikacji z biu-

Płużnica

Będzie można 
podglądać radnych...
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym obrady radnych mu-
szą być bezpośrednio transmitowane, a także utrwalane elektronicznie. Samo-
rządowcy z Płużnicy przeanalizowali różne rozwiązania informatyzacji i trans-
misji posiedzeń rady, wybierając spośród dostępnych na rynku oprogramowań 
system eSesja. Umożliwia on elektroniczną obsługę rady, eliminując korespon-
dencję papierową

rem rady. Przy użyciu tabletów 
radni biorą udział w głosowaniach 
podczas sesji oraz zgłaszają się do 
dyskusji. Samorząd zakupił tak-

że szybkoobrotowa kamerę oraz 
sprzęt komputerowy – informuje 
urzędniczka.

Dzięki nowemu sprzętowi 
mieszkańcy gminy mają możliwość 
śledzenia „na żywo” posiedzeń rady. 
– Wdrożenie nowego systemu zna-
cząco ograniczyło przekazywanie 
dokumentów w tradycyjnej, pa-
pierowej formie oraz skróciło czas 
pracy związany z ich wysyłką. Dzię-
ki urządzeniom mobilnym radni 

mogą na bieżąco śledzić korespon-
dencję przychodzącą do biura rady 
oraz widzą harmonogram posie-
dzeń poszczególnych komisji – do-
daje Agata Kowalik.

Ponadto system umożliwia 
mieszkańcom gminy łatwy dostęp 
do informacji na temat pracy rady 
gminy poprzez stronę: http://plu-
znica.esesja.pl/.

(krzan)
Fot. (archiwum)

– Przebudowy i remonty dróg 
wojewódzkich realizujemy przede 
wszystkim z myślą o poprawie 
bezpieczeństwa. Aktualnie prowa-
dzimy 7 dużych zadań o wartości 
blisko 400 mln złotych, które są 
finansowane z wykorzystaniem 
naszego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Kolejne 65 mln 
złotych z budżetu województwa 
przeznaczyliśmy na uruchomie-
nie następnych 6 dużych inwesty-
cji. Część z nich, jak budowa rond 
w Więcborku i Zbójnie, jest już za-
kończona. Przygotowujemy się do 
rozpoczęcia kolejnych zadań wy-
korzystując tryb „zaprojektuj i wy-
buduj” – mówi marszałek Piotr 
Całbecki.

Dzięki współpracy z samorzą-
dami lokalnymi przy wielu trasach 
powstają ciągi pieszo-rowerowe. 
To łącznie blisko 90 kilometrów 
szerokich i bezpiecznych tras dla 
rowerzystów. Największym przed-
sięwzięciem jest budowa prawie 
30-kilometrowej ścieżki łączącej 
Stolno pod Chełmnem z Wąbrzeź-
nem. Łącznie gminy, przez które 
przebiega droga nr 548 dofinansu-
ją zadanie kwotą 4,3 mln zł. Dzięki 
prowadzonym inwestycjom łącz-
na liczba dróg rowerowych przy 
trasach wojewódzkich wzrośnie 
wkrótce do 180 kilometrów.

Przebudowywane są również 
niebezpieczne skrzyżowania. Część 
z nich zamienia się w ronda. Takie 
inwestycje w 2018 roku zakończy-
ły się  w Więcborku i Zbójnie. Aż 7 
skrzyżowań tego typu zaplanowa-
no na modernizowanej trasie nr 
548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Tur-
binowe rondo gwarantujące dużą 
płynność ruchu powstanie nato-
miast pod Bydgoszczą na trasie nr 

223. Trwa przetarg zmierzający do 
wyboru wykonawcy tego zadania.

W regionie powstają również 
kolejne obwodnice. Od sierpnia 
kierowcy korzystają z obejścia Pła-
zowa w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 240. Marszałkowskie wsparcie 
z RPO pozwoli też zmodernizować 
część dróg powiatowych otacza-
jących od północy Rypin, które 
również mają pełnić funkcję ob-
wodnicy. Dzięki porozumieniom 
zawartym z samorządami lokal-
nymi wkrótce zlecona będzie bu-
dowa obwodnic Lubrańca i Lisewa. 
Przygotowywane są również do-
kumentacje niezbędne m. in. do 
budowy obejść Tucholi i Mogilna 
(II etap). W ramach modernizacji 
dróg przebudowywane są też waż-
ne mosty m.in. w Żninie na trasie 
nr 251 oraz pod Tucholą w Rudzkim 
Młynie na drodze nr 240.

W grudniu oddano do użytku 
przebudowane odcinki dróg wo-
jewódzkich nr 240 (Rudzki Młyn 
– Bysław oraz na terenie Tucholi), 
wyremontowany odcinek drogi 
wojewódzkiej nr 268 (Brześć Ku-
jawski-Kąty) oraz most w Rypinie 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534. 
Realizacja części zadań wymaga 
więcej czasu niż początkowo za-
kładano. Wpływają na to miedzy 
innymi odkrycia archeologiczne, 
prace dodatkowe, koordynowanie 
prac z innymi podmiotami zarzą-
dzającymi podziemnymi sieciami 
i wprowadzanie nawet na etapie 
prac zmian postulowanych przez 
mieszkańców (np. związanych 
z poprawą odwodnienia).

Największe inwestycje 
w trakcie realizacji:
– Przebudowa drogi woje-

wódzkiej nr 251 Żnin – Juncewo 

(powiat żniński, trwają prace bu-
dowlane, koszt 47 mln zł, długość 
jezdni 15 km, długość ciągu pieszo-
rowerowego 12 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 265 Brześć – Kowal 
(powiat włocławski, trwają prace 
budowlane, koszt 63 mln zł, dłu-
gość jezdni 19 km, długość ciągu 
pieszo-rowerowego 17 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 559 Lipno – Kamień 
Kotowy (powiat lipnowski, trwają 
prace budowlane, koszt 59 mln zł, 
długość jezdni 22 km, długość cią-
gu pieszo-rowerowego 12 km),

– Przebudowa drogi wo-
jewódzkiej nr 548 Stolno - Wą-
brzeźno (powiaty wąbrzeski 
i chełmiński, trwają prace bu-
dowlane, koszt 85 mln zł, dłu-
gość jezdni  29 km, ciąg pieszo-
rowerowy na całym odcinku),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 240 Tuchola - Świecie 
wraz z budową obwodnicy Płazo-
wa (powiaty tucholski i świecki, 
trwają prace budowlane, koszt 72 
mln zł, długość jezdni 16 km, dłu-
gość ciągu pieszo-rowerowego 13 
km),

– Budowa promu wraz z re-
montem drogi wojewódzkiej nr 
249 Solec Kuj.-Czarnowo (inwesty-
cja w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj” – trwa budowa jednostki 
promowej oraz prace projektowe 
nad drogami dojazdowymi, 18,7 
mln zł, długość 2 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 255 Pakość – Strzel-
no (powiat inowrocławski, I etap 
przejście przez Pakość na odcinku 
o długości 2 km, w tym ponad 1 km 
ciąg pieszo-rowerowy, 15,9 mln zł, 
II etap – końcowe prace nad kon-

cepcją kolejnego odcinka o długo-
ści 20 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 554 Kowalewo Pom. 
– Golub-Dobrzyń (powiat golub-
sko-dobrzyński, trwają prace bu-
dowlane, 15,6 mln zł, długość  10 
km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 558 Kłokock – Wielgie 
(powiat lipnowski, trwają prace 
budowlane, 12,1 mln zł, długość  7 
km),

– Budowa ronda w Białych 
Błotach na drodze wojewódzkiej 
nr 223 (powiat bydgoski, ok.13 mln 
zł, trwa przetarg na wybór wyko-
nawcy),

– Budowa ronda w Łubiance 
wraz z przebudową drogi nr 546 
(powiat toruński, trwają prace bu-
dowlane, 12,7 mln zł, długość 2 km)

Najważniejsze inwestycje 
w przygotowaniu:
– Przebudowa drogi woje-

wódzkiej nr 269 Kowal-Izbica Ku-
jawska (powiat włocławski, długość 
42 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 534 Rypin-Cetki (po-
wiat rypiński,  długość 5 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 563 Rypin-granica wo-
jewództwa (powiat rypiński, dłu-
gość 14 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 270 Brześć Kujawski-
Izbica Kujawska (powiat włocław-
ski, długość 26 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 254 Brzoza-Mogilno 
(powiaty bydgoski, żniński i mogi-
leński, długość 53 km),

– Przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 241 Tuchola-Sępólno 
Krajeńskie (powiaty tucholski i sę-

poleński, długość 26 km),
– Przebudowa drogi woje-

wódzkiej nr 266 Ciechocinek – 
Piotrków Kujawski (powiaty alek-
sandrowski i radziejowski, długość 
57 km),

– Budowa obwodnicy Lubrań-
ca w ciągu DW nr 270 (powiat wło-
cławski, długość 5 km),

– Budowa obwodnicy Lisewa 
w ciągu drogi nr 548 (powiat cheł-
miński, długość 3 km),

– Budowa obwodnicy Mogil-
na, II etap (powiat mogileński, dłu-
gość 1,3 km),

– Budowa obwodnicy Tucholi 
(powiat tucholski, długość 10 km).

Inwestycje drogowe 
w liczbach:
– Zaawansowane prace bu-

dowlane trwają w tej chwili na 
odcinkach dróg o długości 120 ki-
lometrów,

– 29-kilometrowa trasa 
między Stolnem a Wąbrzeźnem 
to najdłuższy przebudowywa-
ny obecnie odcinek drogi woje-
wódzkiej,

– W ramach prowadzonych 
obecnie inwestycji powstanie 90 
kilometrów bezpiecznych tras dla 
rowerzystów,

– 2 poprawiające bezpieczeń-
stwo ronda powstały w 2018 roku 
w Więcborku i Zbójnie,

– 15 aut pomieści prom, który 
będzie kursował między brzegami 
Wisły na wysokości Solca Kujaw-
skiego i Czarnowa w gminie Zła-
wieś Wielka,

– Około 48 metrów średnicy 
będzie miało rondo turbinowe, 
które powstanie na drodze wo-
jewódzkiej nr 233 w gminie Białe 
Błota.

(red)
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Dobroci nigdy za wiele
WĄBRZEŹNO  8 stycznia nauczyciele, rodzicie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowali 
imprezę charytatywną, która była częścią prowadzonej w placówce akcji pn. „Pomagam z Dwójką”. Cały 
dochód z tej imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dla rodzin potrzebujących wsparcia

Ciekawy pomysł zorgani-
zowania tegorocznej impre-
zy w ramach akcji „Pomagam 
z Dwójką” to inicjatywa nauczy-
cielki Doroty Sankiewicz. – Je-
żeli mamy pomagać, co robimy 
bardzo chętnie, to musimy mieć 
na to fundusze – wyjaśnia po-
mysłodawczyni. – A właśnie 
zebranie niezbędnych środków 
było głównym celem spotkanie. 
Aby zachęcić innych do pomaga-
nia, najpierw musimy dać coś od 
siebie – zaznacza Dorota San-
kiewicz.

Do udziału w charytatywnej 
inicjatywnie społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 2 zaprosiła rów-
nież mieszkańców miasta. W sali 
gimnastycznej zorganizowano 
kawiarenkę i przygotowano sto-

iska, przy których organizatorzy 
prowadzili przeróżne działania. 
Np. najmłodsi chętnie korzystali 
z okazji, aby pomalować twarz, 
a nawet paznokcie, zaś całe ro-
dziny ochoczo gromadziły się 
w „dwójkowej fotobudce”, aby 
zrobić wesołe pamiątkowe zdję-
cie. Dzieci budowały „stworki” 
z flipsów, kolorowały obrazki, 
rozwiązywały łamigłówki. Mo-
gły też zobaczyć jak wykonuje 
się ozdoby z filcu.

Powodzeniem cieszyło się 
stoisko z czapkami, które na 
drutach własnoręcznie wykona-
ła pani Dorota. Rodzice uczniów 
bardzo chętnie kupowali rysun-
ki, wyeksponowane na ścianie 
sali gimnastycznej. Tym bardziej, 
iż autorami prac plastycznych 

były ich pociechy. Powodzeniem 
cieszyła się też kawiarenka, 
w której można było skosztować 
przygotowanych przez rodzi-
ców smakołyków. – Smakowi-
te zapachy, rozchodzące się po 
obiekcie, zapachy kusiły wszyst-
kich do odwiedzania kawiaren-
ki i smakowania pysznego cia-
sta, ciasteczek czy też tostów 
– podkreślają organizatorzy.  
– Sprzedaliśmy również wszyst-
kie losy loterii fantowej – doda-
je Dorota Sankiewicz.

Kolejnym wydarzeniem 
w ramach akcji „Pomagam 
z Dwójką” będzie doroczny kon-
cert,  który został zaplanowany 
na pierwszą połowę lutego.

(tekst i fot. krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL

Wąbrzeźno

Nowe spojrzenie 
na tradycyjną bajkę
10 stycznia na scenie Wąbrzeskiego Domu Kultury, nie pierwszy już raz, swój ta-
lent zaprezentowali młodzi aktorzy z Plemiąt. Tym razem dzieci wystawiły bajkę 
pt. „Kopciuszek – marzenia się spełniają”.

– Bardzo cieszymy się, że ko-
lejny raz możemy gościć w Wą-
brzeskim Domu Kultury, dzieląc się 
sztuką, tym czego jesteśmy twór-
cami. Przed rokiem przedstawiali-
śmy wąbrzeskiej widowni spektakl 
„Tam, gdzie mieszkają lalki”. Tym 
razem pokazaliśmy sztukę „Kop-
ciuszek – marzenia się spełnia-
ją” – mówi Dorota Kruszczyńska. 
– Zachowując trzon baśni, fabułę 
poprowadziliśmy „po swojemu”, 
chcąc tym samym stworzyć przed-
stawienie, które będzie ciekawe, 
barwne, przyciągające widza w róż-
nym wieku. Na całość sztuki składa 
się słowo, muzyka, piękne piosenki, 
barwne stroje i dekoracje. Całość 
tworzy niezwykłą atmosferę, prze-
noszącą nas w inny świat, świat 
piękna i szczęścia – dodaje Dorota 
Kruszczyńska.

Teatr w Plemiętach działa od 

kilkunastu lat i skupia niemal trzy-
dziestoosobową grupę dzieci, do-
skonalących swój talent pod okiem 
Doroty Kruszczyńskiej oraz księdza 
Marka Wysieckiego. – Efektem ich 
pracy są pięknie przygotowane 
przedstawienia teatralne, które ma 
możliwość oglądać wąbrzeska pu-
bliczność – ocenia Iwona Węcław-
ska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Plemiętach.

Sporą atrakcją dla młodej pu-
bliczności była również piękna sce-
nografia, profesjonalna choreogra-
fia oraz niepowtarzalny klimat, 
który pozwala przenieść się w za-
czarowany świat baśni. 

Jak podkreślają organizatorzy, 
spektakl „Kopciuszek – marzenia 
się spełniają” obejrzało łącznie po-
nad 600 dzieci, uczniów szkół z na-
szego powiatu.

(oprac. krzan), Fot. (WDK)
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Książki pobiły rekord
GMINA KSIĄŻKI  Mieszkańcy gminy Książki zebrali dla fun-
dacji Jerzego Owsiaka 11 tys. 640 zł!

W gminie Książki kwesty 
uliczne miały miejsce od godz. 
8.30  m. in. w Łopatkach i Osiecz-
ku. Następnie o godz. 17.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Książkach odbyła się popro-
wadzona przez Jonę Szmeichel 
i Andrzeja Nowaka licytacja licz-
nych przedmiotów wystawio-
nych na aukcję przez lokalnych 
darczyńców. Licytowano płytę 
zespołu Nowiny, własnoręcznie 

wykonane przedmioty i porcela-
nowe lalki.

Rok temu podczas akcji 
mieszkańcom gminy udało się 
sprzedać orkiestrowy zegarek za 
ponad 1000 zł. Również podczas 
tegorocznej edycji imprezy kolo-
rowy gadżet Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy cieszył się 
dużą popularnością. Trafił w ręce 
jednego z mieszkańców Ksiażek 
za 350 zł.

– Nieważne, czy rekord zo-
stanie przez nas pobity – tłu-
maczył wszystkim zebrany Jerzy 
Cyran, dyrektor placówki. – Waż-
ne, że wszyscy razem bierzemy 
w akcji udział. 

Podczas imprezy nie zabra-
kło również artystycznych wy-
stępów uczniów szkoły podsta-
wowej w Książkach i przedszkola 
w Książkach.

Tekst i fot. (og)

Wąbrzeźno

Spotkanie autorskie w „trójce”
Uczniowie klas I-III wąbrzeskiej „trójki” wzięli udział w spotkaniu autorskim z Bo-
żeną Łamek, nauczycielką SP 3 i autorką książeczek dla dzieci. Pani Bożena opo-
wiedziała maluchom, jak powstawała jej druga książeczka pt. „Domek pod żura-
wiem”.

– Autorka zaprezentowała bo-
haterów  książeczki, miejsce akcji 
oraz ilustracje do poszczególnych 
rozdziałów – mówi Magdalena 
Dąbrowska. – Ponadto w ramach 
obchodów Dnia Babci i Dziadka 
przeczytała dzieciom opowiadanie 
pt. „Półeczka babci Tosi”. Uczniowie 
z wielką uwagą słuchali czytanego 

tekstu, a także udzielali odpowie-
dzi na zadawane przez autorkę py-
tania, zaś na ilustracjach do tekstu 
szukały odpowiednich przedmio-
tów – opisuje Magdalena Dąbrow-
ska.

W związku ze zbliżającym 
się Dniem Babci i Dziadka dzie-
ci opowiadały o swoich babciach 

i dziadkach, ich zainteresowaniach, 
wysłuchały też piosenek o uko-
chanych członkach rodziny. Z kolei 
autorka ogłosiła konkurs literacko-
plastyczny dla uczniów klas I-III  pn. 
Portret Babci i Dziadka z opisem. 

(krzan)
fot. (nadesłane)

Koncert 
noworoczny w WDK
11 stycznia w Galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury 
odbył się koncert noworoczny, przygotowany przez 
uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia Res Facta Mu-
sica.

Wąbrzeźno

W repertuarze młodych 
muzyków znalazły się kolędy, 
pastorałki, ale też utwory mu-
zyk klasycznej. – Zarówno na-
strój wykonywanych utworów, 
jak i rodzaj instrumentów, był 
różnorodny. Nad prezentujący-
mi swoje umiejętności dziećmi 
czuwał dyrektor szkoły Marcin 
Mackiewicz – informują organi-

zatorzy. 
Publiczność nie szczędziła 

wykonawcom gromkich braw, 
zaś artyści słuchaczom pozy-
tywnej energii, płynącej z sub-
telnych dźwięków fortepianu, 
skrzypiec i gitar.

(oprac. krzan)
Fot. (WDK)
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o książkach w wielkich Radowiskach
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  „Lubisz czytać? – Te spotkania są dla Ciebie” – takie hasło towarzyszy dzieciom 
w bibliotece w Wielkich Radowiskach podczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki

W filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Dębowej Łące od 
2012 roku prowadzone są zajęcia 
czytelnicze. Spotkania nie mają 
ściśle określonej formy i każ-
dy jest tu mile widziany. Są one 
okazją do zabawy i sposobem na 
poznanie nowych autorów i cie-
kawych książek. Uczestnicy spo-
tkań w ramach DKK mają również 
możliwość rozmowy z ulubiony-
mi pisarzami na autorskich pre-
lekcjach, które organizowane są 
w bibliotece każdego roku.

Początkowo w placówce 
utworzona została tylko jed-
na grupa klubowiczów. Obecnie 
już drugi rok funkcjonują ich aż 
trzy. Dzieci podzielone są według 
wieku. Najmłodsi fani literatury 
mają więc 6-7 lat, filia organizu-

je również spotkania z dziećmi 
od ósmego do jedenastego roku 
życia. Obecnie do DKK należy 22 
stałych członków. Spotykają się 
oni w bibliotece i omawiają prze-
czytane lektury raz w miesiącu. 
W 2018 roku odbyło się w sumie 
26 takich spotkań.

– Mam nadzieję, że działania 
naszej biblioteki choć w niewiel-
kim stopniu przyczynią się do 
wzrostu zainteresowania książ-
ką – mówi Beata Górecka, bi-
bliotekarka i organizatorka DKK 
w Wielkich Radowiskach. – Cze-
kamy na nowych klubowiczów 
i zachęcamy wszystkich dorosłych 
do głośnego czytania dzieciom. 
Zaszczepiona  już we wczesnym 
dzieciństwie miłość do książki bę-
dzie owocowała przez całe życie.

W styczniu odbyły się zaję-
cia w dwiema grupami klubu. Na 
jednym ze spotkań dzieci czytały 
„Zaczarowaną zagrodę” autorstwa 
Aliny i Czesława Centkiewiczów 
i w związku z tematyką książ-
ki układały pingwinowe puzzle, 
rozmawiały o zwyczajach pingwi-
nów i krainach skutych lodem. 
Druga grupa czytelników poznała 
pierwszą część serii „Biuro detek-
tywistyczne Lassego i Mai”, czyli 
utwór Martina Widmarka. Uczest-
nicy zajęć tworzyli rysopisy osoby 
poszukiwanej przez policję, roz-
mawiali o pracy detektywa, jego 
metodach i sprzęcie przydatnym 
podczas rozwiązywania krymi-
nalnych zagadek.

(og)
fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Z modeliną za pan brat
9 stycznia w galerii WDK została otwarta wystawa prac wąbrzeźnianki Julii Trzciń-
skiej. Ekspozycji towarzyszyły mini warsztaty z modeliny.

Autorka ekspozycji zapre-
zentowała miniaturki różnych 
potraw i dań, wszystkie wyko-
nane z modeliny. Jak podkreśla-
ją organizatorzy wystawy, prace 
wykonane z dużą precyzją i do-
kładnością przyciągają wzrok 
odbiorców. Jednak aby stworzyć 
takie małe „cudeńka”, potrzeba 
cierpliwości, uwagi oraz całego 
zestawu narzędzi. – Zestaw do 
modelowania to nie tylko sama 
masa plastyczna, ale także sze-
reg innych przedmiotów, takich 
jak noże, skalpele, dłuta, igły, 
pastele, farby, pędzle, kleje, la-
kiery, tektury, cyrkle, formy, 
tkaniny, drewniane i metalowe 
części, a czasem nawet ogień lub 
prawdziwe przyprawy – wylicza 
Julia Trzcińska. – Tak napraw-
dę do moich wyrobów używam 
„wszystkiego” - dodaje.

Swoją przygodę z tą formą 
sztuki Julia Trzcińska rozpo-
częła kilka lat temu. – Masami 
plastycznymi zaczęłam się in-
teresować, gdy miałam 11 lat. 
Na początku kupiłam niewiel-
kie opakowanie modeliny, bez 
żadnych narzędzi, specjalnych 
lakierów i innych materiałów 
– mówi. – Teraz upływa szósty 
rok, odkąd rozpoczęłam cokol-

wiek tworzyć. Obecnie  używam 
dobrej jakości mas plastycznych, 
specjalnych nożyków, igieł, 
dłut itp., co ma duże znacze-
nie. Odkąd pamiętam, zawsze 
interesowały mnie sztuki pla-
styczne, modelowanie i tworze-
nie makiet oraz budowli. Dużą 
przyjemność sprawia mi także 
gotowanie i pieczenie, zatem 
postanowiłam połączyć obydwa 
kierunki hobby, tworząc minia-
turki różnych potraw i dań – 
wyjaśnia autorka ekspozycji. – 
Pomysły tworzą się najczęściej 
same w głowie, a czasem poma-
gają mi je także odnaleźć zwykłe 
przepisy kucharskie, czy nawet 
wizyta w restauracji  lub cukier-
ni. Wtedy przystępuję do mojej 
pracy, której efekty często wi-
dać dopiero po kilku godzinach. 
Następnie miniaturkę umiesz-
czam w piekarniku, gdzie pod 
wpływem temperatury tward-
nieje, a później lakieruję model 
według uznania i dokładam inne 
dodatki – opisuje Julia.

Ekspozycję w Galerii WDK  
można oglądać do 10 lutego. 
Wstęp bezpłatny.

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)
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Kolędują od ponad dwóch dekad
KOWALEWO POMORSKIE  5 stycznia 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XXI Festiwal 
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych oraz eliminacje powiatowe do Finału 25. Kujawsko-Pomorskiego 
Festiwalu Piosenki „Awans’19” pod patronatem burmistrza Kowalewa Pomorskiego Jacka Żurawskiego

Uczestników festiwalu odwie-
dziła młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Kowalewie Pomorskim, któ-
ra zawitała z kolędą i z życzeniami 
pomyślności w Nowym Roku. Ce-
lem organizowania festiwalu jest 
pielęgnowanie tradycji śpiewania 
kolęd i pastorałek, ochrona przed 
zanikaniem zwyczaju kolędowania, 
prezentacja twórczości kolędniczej 
oraz pobudzanie twórczych zain-
teresowań młodego pokolenia.

Do tegorocznej edycji kon-
kursu przesłano 97 zgłoszeń, co 
świadczy o niesłabnącym zaintere-
sowaniu imprezą w naszym regio-
nie. Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonał burmistrz Jacek Żurawski 
oraz dyrektor M-GOK Barbara Nie-
widział. Na widowni zasiedli radni 
rady miejskiej: Hanna Kalinowska, 
Jerzy Koralewski, Ryszard Lipiński 
oraz Stanisław Kaznowski.

– Prezentacje uczestników do-
starczyły widzom wielu wspania-
łych wrażeń i pozwoliły przyjem-
nie spędzić czas. Były też okazją do 
poznania bogatej i pięknej, polskiej 
tradycji kolędniczej. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim występu-
jącym i dziękujemy opiekunom, 
za rozwijanie pasji w bardzo zdol-
nych wokalistach, którzy mamy 
nadzieję jeszcze nie raz wystąpią 
w Kowalewie Pomorskim – przy-

znają organizatorzy tej wyjatkowej 
imprezy.

Jury w składzie: Roman Fieberg 
– koordynator Kujawsko-Pomor-
skiego Festiwalu Piosenki „AWANS 
’19”, Piotr Janiszewski – dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Chełmży oraz 
Krzysztof Szulc – nauczyciel mu-
zyki, po wysłuchaniu prezentacji 
artystycznych przyznało następu-
jące nagrody i wyróżnienia:

Solista do 12 lat:
I m-ce Sandra Wnukiewicz – 

Publiczna Szkoła Muzyczna w Lip-
nie,

I m-ce Alicja Leśniewska – 
Szkoła Podstawowa w Wichowie,

II m-ce Natalia Redecka – Pu-
bliczna Szkoła Muzyczna w Lipnie,

II m-ce Amelia Rumińska – 
Szkoła Podstawowa w Czerniko-
wie,

III m-ce Oliwia Płotka – Gmin-
ne Centrum Kultury w Kurzętniku,

III m-ce Natalia Dobrowolska – 
Szkoła Muzyczna w Czernikowie.

Wyróżnienia:
Liliana Chwiećko – najmłod-

sza uczestniczka festiwalu - Przed-
szkole Publiczne w Kowalewie Po-
morskim,

Julia Nowicka – Szkoła Pod-
stawowa w Czernikowie,

Karolina Maćkiewicz – Szkoła 
Podstawowa w Czernikowie,

Amelia Lewandowska – Przed-
szkole Publiczne w Czernikowie,

Martyna Śliwa – Młodzieżowy 
Dom Kultury w Toruniu,

Oliwia Krupa – Szkoła Podsta-
wowa w Radominie,

Antonina Pańka – Studio Pio-
senki AJKI w Ciechocinku.

Solista 13-15 lat:
I m-ce Julia Król – Czernikow-

skie Stowarzyszenie „Czyż-Nie”,
I m-ce Aleksandra Romanow-

ska – Studio Piosenki Zbigniewa 
Poliszczuka w Grudziądzu,

II m-ce Kornelia Szwajkowska 
– Czernikowskie Stowarzyszenie 
„Czyż-Nie”

II m-ce Julia Opalska – Szkoła 
Podstawowa w Kwidzynie,

III m-ce Martyna Nowak – 
Czernikowskie Stowarzyszenie 
„Czyż-Nie”,

III m-ce Patrycja Pawska – 
Szkoła Podstawowa w Chełmży.

Wyróżnienia:
Julia Drozdowska – Publiczna 

Szkoła Muzyczna w Lipnie,
Agata Widz – Szkoła Podsta-

wowa w Kwidzynie,
Adam Kotuła – Brodnicki Dom 

Kultury.
Solista powyżej 16 lat:
I m-ce Karolina Zielińska – Ko-

walewo Pomorskie,
I m-ce Katarzyna Popławska 

–  Czernikowskie Stowarzyszenie 
„Czyż-Nie”,

II m-ce Klaudia Dudulska – 
Miejskie Centrum Kultury w No-
wym Mieście Lubawskim,

II m-ce Natalia Erdmańska – 
Gminne Centrum Kultury w Jeże-
wie,

III m-ce Michał Kamiński – Li-
ceum Ogólnokształcące w Lipnie.

Wyróżnienia:
Amanda Ziółkowska – Miej-

skie Centrum Kultury w Nowym 
Mieście Lubawskim,

Klaudia Chłopecka – Liceum 
Ogólnokształcące w Lipnie,

Alicja Karbownik – Centrum 
Kultury i Sportu w Jabłonowie Po-
morskim.

Kategoria ZESPOŁY:
I m-ce Zespół PIKOLO – Szkoła 

Podstawowa Czernikowo,
I m-ce Zespół DOBRO  – Szko-

ła Muzyczna w  Czernikowo,
II m-ce Zespół Wokalny Gim-

nazjum w Czernikowie – Czerni-
kowo,

II m-ce TINTINABULA  ANGE-
LORUM – Przysiek,

III m-ce Zespół Wokalny 
AJECZKI – Studio Piosenki AJKI 
w Ciechocinku.

Wyróżnienie:
Zespół Iskierki – Młodzieżowy 

Dom Kultury w Toruniu.

Kategoria DUETY:
I m-ce Kalina Rybacka i Na-

talia Wieczorek – Studio Piosenki 
Zbigniewa Poliszczuka w Grudzią-
dzu,

II m-ce Aida August i Tomasz 
Dobek – Studio Piosenki Zbignie-
wa Poliszczuka w Grudziądzu,

III m-ce Milena Klupa i Nata-
lia Mazur – Studio Piosenki AJKI 
w Ciechocinku.

GRAND PRIX XXI Festiwalu 
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świą-
tecznych otrzymała Martyna Zie-
lińska reprezentująca Brodnicki 
Dom Kultury. Fundatorami nagród 
dla zwycięzców byli: burmistrz Ko-
walewa Pomorskiego, firma Plasti-
ca Frydrychowo, firma Conkret Z. 
R. Trejrerowscy Wielkie Rychnowo, 
Bank Spółdzielczy w Kowalewie 
Pomorskim, Łucja i Edward Oleś, 
Klub Radnych Solidarna Gmina 
oraz Klub Radnych Nasza Gmina.

Zaproszenia na Kujawsko-Po-
morski Festiwal „AWANS’19” otrzy-
mały: Natalia Redecka, Amelia Ru-
mińska, Sandra Wnukiewicz, Alicja 
Leśniewska, Julia Król, Aleksandra 
Romanowska, Julia Opalska oraz 
Kornelia Szwajkowska. Finał kon-
kursu odbędzie się 13 marca 2019 
roku o godz. 12:00 w Żninie.

(ak), fot. UM 
Kowalewo Pomorskie
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Marszałkowska 
polityka senioralna 2018

ZDROWIE  Domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opie-
kuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki 
dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, a także dedyko-
wany osobom starszym marszałkowski pilotażowy program opiekuńczy – w minionych roku Urząd Mar-
szałkowski realizował wiele przedsięwzięć w tym ważnym segmencie wojewódzkiej polityki społecznej

Dzień Babci obchodzimy już 
niedługo, bo 21 stycznia. Właśnie 
w tym dniu powinniśmy złożyć 
najlepsze życzenia naszym bab-
ciom za ich trud w nasze wycho-
wanie i pomoc w codziennym 

życiu. Dzień później obchodzimy 
za to Dzień Dziadka, któremu 
również należą się życzenia. Od 
kiedy obchodzimy te nieformalne 
święta?

Dzień Babci zrodził się w 1964 

roku. Jego gorącym zwolenni-
kiem i prekursorem był dzienni-
karz poznański Kazimierz Flie-
ger, na co dzień współpracujący 
z „Ekspresem Poznańskim”. To 
właśnie dzięki jego inicjatywie ta 
idea upowszechniła się w Polsce. 
Pierwszą babcią, która otrzymała 
życzenia, była aktorka Mieczysła-
wa Ćwiklińska i to ona jako pierw-
sza otrzymała życzenia i kwia-
ty tuż po spektaklu teatralnym 
w dniu 21 stycznia 1965 roku.

We Francji Dzień Babci jest 
świętem ruchomym i obchodzo-
ny jest w pierwszą niedzielę mar-
ca. Właśnie w tym dniu pije się 
popularną kawę babci. Święto jest 
okazją do wielu konkursów na te-
mat babci, np. najlepsze życzenia, 
najlepsze laurki czy też wspo-

Obyczaje

Dzień Babci i Dziadka
21 i 22 stycznia to szczególne dni, o których powinniśmy pamiętać w naszych ro-
dzinach. To właśnie w tych dniach obchodzimy święta naszych babć i dziadków.

– Potrzeby seniorów są róż-
ne, tak jak różni są sami senio-
rzy. Jedni potrzebują inspirującej 
oferty zajęć, by interesująco spę-
dzać czas na zasłużonej emerytu-
rze. Dla innych ważne są poczucie 
bezpieczeństwa, pomoc w co-
dziennych sprawach, obecność 
drugiego człowieka. Uwzględniają 
to nasze propozycje dla tej gru-
py wiekowej – te istniejące i te, 
które przygotowujemy. Dążymy 
do stworzenia wielopoziomowe-
go spójnego systemu wsparcia, 
obejmującego wszystkich, którzy 
tego wymagają, w takiej formule 
i w takim zakresie, w jakim jest 
im to niezbędne – podkreśla 
marszałek Piotr Całbecki.

Najbardziej spektakularnym, 
budzącym duże zainteresowanie 
elementem marszałkowskiego 
programu pilotażowego jest te-
leopieka domowa, oparta na tak 
zwanych bransoletkach życia, 
czyli noszonych na nadgarstku 
mobilnych urządzeniach do przy-
woływania pomocy. Centrum 
operacyjne odbiera sygnały alar-
mowe od podopiecznych 7 dni 
w tygodniu 24 godziny na dobę. 
Gromadzone przez system dane 

medyczne o podopiecznych – in-
formacje o przebytych i przewle-
kłych chorobach oraz przyjmowa-
nych lekach - mogą być pomocne 
lekarzom i ratownikom, niosącym 
im pomoc w sytuacjach nagłego 
pogorszenia się stanu zdrowia. 
Pierwszym etapem programu 
objęliśmy 55 starszych osób w ca-
łym regionie.

Nowe bransoletki życia, 
opieka domowa, 
wolontariat
Jeszcze w styczniu grupa ta 

powiększy się o kolejne 155 osób, 
wyłonionych w wyniku naboru 
przeprowadzonego jesienią przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Toruniu. Otrzymają 
nowszy model bransoletek, który 
umożliwia też kontakt głosowy 
ze wskazaną osobą, np. człon-
kiem rodziny, za pomocą jednego 
przycisku.

Przygotowany już duży pro-
gram teleopiekuńczy uruchomi-
my wiosną. Urząd Marszałkowski 
zakłada, że obejmie nim prak-
tycznie wszystkich potrzebują-
cych. W partnerstwie z gminami, 
kierując się kluczem proporcjo-
nalności (w odniesieniu do liczby 

mnienia o babciach.
W Ameryce dzień dziad-

ka i babci został ustanowiony 
jako Narodowe Święto Dziad-
ków w 1978 roku i obowiązuje 
w USA i Kanadzie. Obchodzone 
jest we wrześniu. Symbolem tego 
dnia jest kwiat niezapominajka. 
W szkołach, kościołach są prze-
prowadzane uroczystości mające 
przypomnieć wnukom jak ważni 
dla ich życia są właśnie dziadko-
wie.

Dzień Dziadka jest świętem, 
które zaczęto obchodzić w Polsce 
dopiero w latach 80-tych. Czyli 
sporo czasu upłynęło, zanim tra-
fiło ono do naszego kraju. Praw-
dopodobnie trafiło do nas z USA. 
A czy dziadek jest gorszy od bab-
ci?

Na świecie nie ma wielu kul-
tur, w których osoby starsze są 
otaczane tak dużym zaufaniem 
i poparciem. Chyba największą 
kulturą, która otacza szacunkiem 
osoby starsze, jest Japonia. Wła-
śnie tam jest „Dzień Szacunku dla 
osób starszych”.

Czym osoby starsze zasłużyły 
sobie na to święto?

Tu możemy wymienić wie-
le powodów. Na pewno jednym 
z głównym jest nasze wychowa-
nie. Ale przecież wiele dziadków 
pomaga młodym rodzicom w wy-
chowaniu ich dzieci, a swoich 
wnuków. Mają oni zawsze czas dla 
swoich wnuków, a przede wszyst-
kim mają trochę inne, łagodniej-
sze podejście do najmłodszych. 
Mają też duże doświadczenie 
życiowe, z którego powinniśmy 
korzystać na co dzień. Niektórzy 
dziadkowie potrafią zaszczepić 
niezwykłe zainteresowania wśród 
swoich wnuków. Potrafią godzi-
nami opowiadać swoją historię 
życia, a wspomnienia są przecież 
najcenniejsze.

Za to wszystko należą się im 
podziękowania i długie lata życia 
pod opieką swoich dzieci i wnu-
ków. Pamiętajmy o nich nie tylko 
od święta. Przecież my też bę-
dziemy kiedyś dziadkami.

(Maw)
Fot. Ilustracyjne

mieszkańców) rozdysponuje 3000 
bransoletek. To gminy będą od-
powiadać za rekrutację, będę też 
ponosić część kosztów (15 złotych 
miesięcznie za jednego uczest-
nika). Jeśli któraś z nich uzna, że 
potrzeba jej więcej opasek, będzie 
mogła dokupić kolejne i podłą-
czyć je do systemu. System ten 
będzie działał w oparciu o własne 
regionalne centrum operacyjne 
UM, utworzone przez Kujawsko-
Pomorską Sieć Informacyjną.

Oprócz bransoletek w ra-
mach pilotażu funkcjonują m. in. 
system dziennej opieki domowej 
i wolontariat opiekuńczy, a także 
informacja senioralna z portalem 
informacyjnym www.inforenior.
rops.torun.pl.

Opieka nad 
niesamodzielnym 
seniorem
Środki Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego umożliwiły 
powstanie nowych form i miejsc 
opieki nad niesamodzielnymi 
osobami starszymi. Z 40 domów 
dziennego pobytu w całym regio-
nie korzysta blisko 2 tysiące osób. 
Placówki te działają po 8 godzin 
dziennie przez pięć dni w tygo-

dniu. Kluby seniora w Chełmży, 
Płużnicy, Bydgoszczy, Lubiczu 
i Inowrocławiu dysponują łącznie 
275 miejscami. 700 starszych pań 
i panów korzysta z oferty niesta-
cjonarnych centrów usług środo-
wiskowych, które powstają przy 
niektórych domach dziennego 
pobytu i klubach seniora. Centra 
świadczą m.in. wsparcie informa-
cyjne, szkolą opiekunów, kierują 
podopiecznych do odpowiednich 
instytucji.

Osobny rozdział to pobyty 
dzienne w tradycyjnych gospo-
darstwach rolnych połączone 
z interesującymi, dostosowanymi 
do zainteresowań i potrzeb pod-
opiecznych, zajęciami. Za tę pro-
pozycję odpowiada Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie. 
Pierwszy z realizowanych przez 
tę instytucję projektów nazywał 
się „Zielona opieka”. Nowa edycja, 
pod nazwą „Opieka w zagrodzie”, 
ruszy, według założeń, już w lu-
tym.

Kujawsko-pomorskie śro-
dowiskowe centrum opieki psy-
chogeriatrycznej w otępieniach 
obejmuje wsparcie 200 chorych 
i 300 ich opiekunów w Bydgosz-

czy i powiecie sępoleńskim.
Profilaktyka 
i projektu ngo-sów
Urząd Marszałkowski ma też 

adresowaną do seniorów ofertę 
profilaktyczną. Z marszałkow-
skiego programu bezpłatnych 
szczepień przeciw zakażeniom 
pneumokokowym skorzystało 
w ubiegłym roku ponad tysiąc 
osób 65 plus leczących się z powo-
du przewlekłego nieżytu oskrzeli 
lub dychawicy oskrzelowej. Pro-
gramem zapobiegania upadkom 
– upadki to jedna z najczęstszych 
przyczyn hospitalizacji osób 
starszych i potencjalne zagroże-
nie życia – objęto w minionych  
12 miesiącach ponad 700 osób.

Samorząd województwa fi-
nansuje też budowane i realizo-
wane z myślą o osobach starszych 
projekty organizacji trzeciego 
sektora. Na realizację 20 projek-
tów w dziedzinie opieki nad oso-
bami przewlekle chorymi prze-
kazano ngo-som ćwierć miliona 
złotych, a na organizację ponad 
20 imprez rekreacyjnych, zlotów 
i zajęć edukacyjnych blisko 100 
tysięcy złotych.

(red)
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Ankieter dzwoni
GUS  W zalewie telefonów od rożnego rodzaju akwizytorów 
łatwo przegapić telefon od ankietera Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Przed nami kolejna edycja ankiety GUS badającej 
koniunkturę w rolnictwie. Warto więc nie odrzucać automa-
tycznie połączenia i pomóc opracować ankieterom statystyki

Ankieterzy GUS dzwonią cy-
klicznie do wybranych gospo-
darstw. Tym razem okres ankie-
towania rozpocznie się 15 stycznia 
i potrwa do końca miesiąca. Rolnik 
może odpowiadać ankieterowi te-
lefonicznie, ale także przy pomocy 
formularza internetowego. Jeśli 
obawiamy się, że dzwoni do nas 
oszust, możemy sprawdzić to na 
infolinii 22 279 99. GUS potwierdza 
tam dane swoich pracowników.

Ostatnie tego typu badanie 
koniunktury odbyło się w 2018 
roku. W I półroczu 2018 r. rolnicy 

bardziej pesymistycznie w porów-
naniu do poprzedniej edycji ba-
dania ocenili zarówno ogólną sy-
tuację prowadzonych przez siebie 
gospodarstw rolnych, opłacalność 
produkcji rolniczej jak i zapotrze-
bowanie na produkty rolne. Tak 
negatywnych opinii nie odnoto-
wano od grudnia 2015 r. Wśród 
gospodarstw ukierunkowanych na 
produkcję rośliną najmniej pesy-
mistyczne opinie

wyrażali rolnicy prowadzą-
cy uprawy warzyw gruntowych, 
ziemniaków oraz uprawy pod 

osłonami. Wśród gospodarstw 
specjalizujących się w produkcji 
zwierzęcej jedynie u producen-
tów drobiu rzeźnego odnotowano 
przewagę opinii pozytywnych nad 
negatywnymi zarówno w ocenie 
sytuacji ogólnej gospodarstw rol-
nych, opłacalności produkcji jak 
również popytu na produkty rol-
ne. Najwięcej negatywnych opinii 
wyrażali producenci prowadzący 
plantacje drzew i krzewów owoco-
wych, a także hodowcy świń i by-
dła rzeźnego.

(pw)

Dopłaty

Pomoc dla nieopłaconych
Do 25 stycznia rolnicy zajmujący się uprawą tytoniu i hodowlą świń mogą ubie-
gać się o pomoc finansową.

Pomoc przysługuje tylko 
w wyjątkowych okolicznościach. 
Otrzymać ją mogą ci rolnicy, któ-
rzy w latach 2014-2017 co najmniej 
raz nie otrzymali zapłaty za sprze-
dany tytoń lub sprzedane świnie 
w związku z wydaniem postano-
wienia o ogłoszeniu upadłości lub 
wszczęciu wtórnego postępowa-
nia upadłościowego lub postano-

wienia o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego wobec pod-
miotu, któremu ten tytoń lub te 
świnie zostały sprzedane.

Drugą kategorię potencjal-
nych beneficjentów stanowią 
grupy producentów suszu tyto-
niowego, które także przynaj-
mniej raz nie otrzymały zapłaty 
za sprzedany towar od firm, które 

ogłosiły upadłość lub restruktury-
zację. Wnioski składa się w biurach 
powiatowych ARiMR. Druki są już 
dostępne na stronach interne-
towych agencji. Aby skorzystać 
z pomocy, należy m. in. posiadać 
niezapłacone faktury, rachunki 
lub inne dokumenty za które nie 
otrzymano zapłaty.

(pw)

Dopłaty

Prostsza ścieżka
W ubiegłym roku niektórzy rolnicy nie musieli wy-
pełniać wniosków o dopłaty bezpośrednie. Działo się 
tak, ponieważ nie zmieniali nic w stosunku do po-
przedniego roku. W tym roku taka skrócona ścieżka 
ubiegania się o pieniądze również będzie dostępna.

W 2018 roku oświadczenia 
zamiast wniosków złożyło pra-
wie 400 tys. rolników na ogólną 
liczbę 1,2 mln. Na początku roku 
rząd przyjął projekt ustawy, któ-
ry umożliwia składanie oświad-
czeń także w tym roku. Termin, 
w którym będzie możliwe składa-

nie oświadczeń, rozpocznie się 15 
lutego i potrwa do 14 marca. To 
istotna informacja, ponieważ data 
składania tradycyjnych wniosków 
o dopłaty rozpoczyna się miesiąc 
później. Warto więc zapisać sobie 
te daty, by następnie nie przegapić 
okazji i zaoszczędzić sobie zbęd-

Coś dla każdego
W tym roku rolnicy mogą liczyć na 29 okazji do uzy-
skania wsparcia dla swoich gospodarstw w związku 
z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponie-
waż materia jest skomplikowana, prezentujemy spe-
cjalne kalendarium, które sprawi, że nie pogubimy 
się w morzu terminów.

Dopłaty

Uprawy

Ciąg dalszy walki o bubezpieczenie
Skarga rolników z naszego województwa na działania jednego z ubezpieczycieli 
odniosła pierwszy skutek. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do 
prezesa firmy ubezpieczeniowej z prośbą o wyjaśnienia.

Przypomnijmy, że Kujaw-
sko-Pomorska Izba Rolnicza 
zwróciła się do rządu, by wyja-

Najwięcej, bo 10 rożnych 
działań i możliwości dotyczy 
modernizacji gospodarstw rol-
nych. Popularnym działaniem 
może być także to wspierające 
rolników w dostosowaniu się 

do ograniczeń wynikających 
z ONW. W maju ruszą wnioski 
o premie dla młodych rolników. 
To także jedna z najciekawszych 
propozycji. Na restrukturyza-
cję będą mogli liczyć również 
mali gospodarze zajmujący się 
hodowlą świń, a obawiający się 
Afrykańskiego Pomoru Świń.

Osobny dział PROW dotyczy 
także wiedzy i innowacji. W grę 
wchodzi tu szkolenie doradców 
rolniczych oraz inwestycje ma-
jące na celu kształcenie rolni-
ków.

(pw)
fot. ilustarcyjne

nych formalności.
– Projektowane przepisy 

przewidują możliwość składania 
oświadczeń zastępujących wnioski 
o przyznanie płatności w szcze-
gólności przez rolników, którzy 
w 2018 r. wnioskowali wyłącznie 
o jednolitą płatność obszarową, 
płatność za zazielenienie, płatność 
dodatkową, płatność związaną 
do powierzchni uprawy chmielu, 
płatność do owiec, płatność do 
kóz lub płatność niezwiązaną do 
tytoniu, a powierzchnia gruntów 
ornych zawarta we wniosku złożo-
nym w 2018 r. wynosiła mniej niż 
10 ha – czytamy w komunikacie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

(pw)

śnić metody stosowane przez 
jednego z ubezpieczycieli. Miał 
on dokonywać oceny zasiewów 

rzepaku przy pomocy technik 
teledetekcji. Ten sposób zda-
niem rolników jest nieskutecz-

ny i niekorzystny dla nich. Ich 
zdaniem może on prowadzić do 
jednostronnego kwalifikowania 
powierzchni objętej ubezpie-
czeniem. Rolnicy domagają się 
także, by postawić na oględziny 
upraw na miejscu i sporządzać 
z tych oględzin protokół.

Ministerstwo Rolnictwa wy-
stosowało odpowiednie pismo 
do prezesa firmy ubezpiecze-

niowej, w którym prosi o „pod-
jęcie działań mający na celu wy-
jaśnienie zaistniałej sytuacji”. 
Będziemy śledzili dalsze losy tej 
interwencji. Metoda teledetekcji 
jest obarczona pewną niedosko-
nałością. Rolnicy wykonywali 
nawet eksperymenty wykazują-
ce jej wady.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (red)

Emerytury matczyne  

Rząd Zjednoczonej Prawicy w 2019 roku chce szczególnie uhonorować 
osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i przez lata zajmo-
wały się potomstwem rezygnując z pracy zawodowej. – Doceniamy ich 
trud wychowawczy. Po latach wyrzeczeń żyją dzisiaj na skraju ubóstwa, 
bez prawa do minimalnej emerytury lub ze świadczeniem daleko poni-
żej tej granicy –  mówi Elżbieta Rafalska.
Z myślą o takich osobach rząd pracuje nad programem „Mama4+”, 
w ramach którego wypłacane będą rodzicielskie świadczenia uzupeł-
niające do wysokości minimalnej emerytury. Nowe przepisy mają wejść 
w życie od marca 2019 roku, a rząd na program przeznaczy w bieżącym 
roku ok. 916 mln zł.

Łatwiej założyć związek zawodowy  

Od stycznia 2019 oku łatwiej założyć 

lub przystąpić do związku zawodo-

wego. W życie weszła przygotowana 

przez resort rodziny, pracy i polityki 

społecznej nowela ustawy o związ-

kach zawodowych. Nowe przepisy za-

kładają, że zakładać i przystępować 

do związków zawodowych będą mogli 

wszyscy pracownicy, nie tylko ci eta-

towi.

„Pokonać bezdomność” – edycja 2019

Na realizację programu przeznaczono 6 mln 
zł. Głównym celem jest inspirowanie i wspie-
ranie działań służących przeciwdziałaniu 
i rozwiązywaniu problemu bezdomności. „Po-
konać bezdomność. Program pomocy osobom 
bezdomnym” jest uzupełnieniem ustawowych 
obowiązków samorządów gmin dot. przeciw-
działania bezdomności. O środki z puli 6 mln 
zł starać się mogą organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prowadzące działalność statu-
tową w zakresie pomocy społecznej.

Płaca minimalna

Początek 2019 roku to kolejny wzrost płacy minimalnej. Od stycznia najniższa pensja to 2250 zł brutto, o 150 zł więcej niż było to w ubiegłym roku. W sumie, wysokość płacy minimalnej stanowi 47,2 proc. prognozowa-nego przeciętnego wynagrodzenia w gospo-darce narodowej na rok 2019.Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta minimalna stawka godzinowa – w tym roku wyniesie ona 14,7 zł, czyli złotówkę więcej niż było to w 2018 roku.

Maluch na plus   

Rząd Zjednoczonej Prawicy w 2019 roku zwiększył dofinanso-
wanie na tworzenie nowych żłobków czy klubów dziecięcych. 
Dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie posiadają ta-
kich miejsc opieki zwiększono dofinansowanie z 20 do 30 tys. 
zł na jedno nowotworzone miejsce. W przypadku samorządów, 
gdzie funkcjonują już żłobki lub kluby dziecięce dofinansowanie 
zwiększono z 20 do 22 tys. zł na jedno nowotworzone miejsce. 
W sumie na tegoroczną edycję programu „Maluch+” zarezerwo-
wano 450 mln zł. Taką sama kwotę przeznaczono w 2018 roku. 
Jest to o prawie 300 mln zł więcej niż jeszcze w 2017 roku.

Ogólnopolskie badanie 
liczby osób bezdomnych 

Ogólnopolskie badanie liczby osób 
bezdomnych umożliwia pozyskiwa-
nie danych dotyczących skali zja-
wiska bezdomności w Polsce. Prze-
prowadzane jest raz na dwa lata od 
2009 r., z inicjatywy Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Ostatnie badanie odbyło się w nocy 
z 8 na 9 lutego 2017 r., dlatego też 
kolejne zostanie przeprowadzone 
w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Pakiet alimentacyjny 

W 2019 roku zaczynają obowiązywać zmiany w tzw. pakiecie alimenta-
cyjnym, które mają zapewnić bardziej skuteczną egzekucję świadczeń 
alimentacyjnych. Dzięki nowym przepisom komornicy sądowi będą 
sprawniej pozyskiwać informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o dochodach dłużników, a organizatorzy robót publicznych będą mieli 
obowiązek zatrudniać w pierwszej kolejności rodziców zalegających 
z alimentami. Firmy, które zatrudnią „na czarno” dłużników alimen-
tacyjnych, albo część pensji będą mu wypłacać „pod stołem” (w ten 
sposób dłużnik unika płacenia alimentów) zapłacą kary grzywny – 
nawet 45 tys. zł.
Ustawa obowiązuje od stycznia, ale część zmian wejdzie w życie 
w późniejszym terminie. Dla przykładu, od października 2019 roku 
zmieni się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki zmianie ok. 60 tys. 
będzie mogło skorzystać ze świadczeń.
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Co? Gdzie? Kiedy?
 Lipno
 DKF zaprasza w piątek 18.01.2019 r.o godz. 18 na film biograficzny „Mło-

dość Astrid”. Porywająca biografia ikony literatury młodzieżowej (Astrid Lind-
gren) ukazuje młodość i początki kariery pisarki. Towarzyszymy Astrid w mo-
mencie, w którym wchodzi ona w dorosłość. To pierwsze zauroczenie, pierwsza 
praca, pierwszy okres po opuszczeniu domu rodzinnego i pierwsze wielkie 
dramaty. Co sprawiło, że młoda dziewczyna stała się silną, niezależną kobietą 
łamiącą konwenanse i normy społeczne obowiązujące w Szwecji w latach 20. 
XX wieku? Jakie tajemnice młodości skrywała fenomenalna pisarka?

 Kino Nawojka zaprasza w środę 23 stycznia o godz. 9.30 na film „Przygody 
Finna” w ramach filmowych ferii dla dzieci. „Przygody Finna” (film fabularny 90 
minut, wiek: od 6 lat). Ku rozczarowaniu ojca, piłka nożna nie jest jedyną pa-
sją Finna. Pewnego dnia dziwna wrona zaprowadza chłopca do zaczarowanego 
domu. Chociaż od dawna nikt tam nie mieszka, Finn spotyka tajemniczego męż-
czyznę o siwych włosach i w czarnym płaszczu. Gdy starszy pan zaczyna grać na 
skrzypcach, Finn przypomina sobie uśmiech swojej mamy, która zmarła przed 
rokiem. Od tej chwili Finn nie chce niczego robić poza nauką gry na skrzypcach, 
tak aby móc ponownie doświadczać tej magii.

 Jak co roku Urząd Miejski w Lipnie oraz Miejskie Centrum Kulturalne 
w Lipnie zapraszają na spektakl świąteczny. Tym razem będzie to przedstawie-
nie pt. „Na wizji…”. Autorką zwycięskiego scenariusza jest Małgorzata Żarec-
ka-Ziółkowska. W przedstawieniu ujrzymy aktorów-amatorów, którzy nieodpłat-
nie wystąpią na scenie lipnowskiego kina Nawojka. Premiera w niedzielę 17 
lutego 2019 roku w kinie Nawojka w Lipnie o godzinie 16.00 (drugi spektakl 
o godzinie 18.00).

 Golub-Dobrzyń
 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na Kolorowe Środy, czyli za-

jęcia feryjne dla dzieci. Pierwsze już 16 stycznia. Przewidziano szereg atrakcji, 
w tym: zajęcia świetlicowe, filmowy poranek, II śniadanie, zimowe warsztaty 
twórcze, warsztaty teatralne, plastyczne, gry i zabawy oraz zagadki i łamigłowki. 
Zajęcia potrwają od godz. 7.00 do 16.00. W drugą środę ferii, czyi 23 stycznia 
od 7.00 do 8.00 potrwają zajęcia świetlicowe. Potem będzie filmowy poranek, 
II śniadanie, warsztaty w świecie zagadek, warsztaty plastyczne i teatralne, gry 
planszowe, a na zakończenie czyli w godz. 14.30 do 16.00 zajęcia taneczno-
baletowe.

 Wąbrzeźno
 21 stycznia w WDK rozpoczną się „Białe wakacje”. Zajęcia skierowane są 

do dzieci, które ukończyły 6 lat. Podczas codziennych spotkań każdy będzie 
miał szansę znaleźć coś dla siebie. W programie przewidziano m.in. warsztaty 
plastyczne, sportowe oraz animacyjne. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Dzia-
le Animacji Kultury WDK osobiście lub pod nr tel. 566881727, wew. 24. Zajęcia 
odbywać się będą w godzinach 11.00 – 13.00. Liczba miejsc ograniczona.

 W piątek 25 stycznia o 19.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zaśpiewa Marek 
Piekarczyk. Artysta wykona największe przeboje w akustycznych aranżacjach 
Piekarczyk jest znany przede wszystkim jako wokalista zespołu TSA. Forma-
cja powstała w 1979 roku i na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki 
oraz rodzimego heavy metalu. Muzycy nagrali kilkanaście albumów, na któ-
rych znalazły się takie utwory jak: „51”, „Trzy zapałki”, „Bez podtekstów” czy 
„Ty, on, ja”. Młodsza cześć publiczności kojarzy artystę z telewizyjnego show 
„The Voice of Poland, w którym pełnił rolę jurora. Wokalista współpracował też 
z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zagrał rolę Jezusa w rock-operze „Jesus 
Christ Superstar”. Przedsprzedaż biletów do 9 stycznia 2019 r. w cenie 60 zł/
os. i 50 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00. W przypadku małego zainteresowania koncert zostanie 
odwołany.

 Rypin
 18 stycznia Rypiński Dom Kultury zorganizuje koncert pt. „Już nie zapo-

mnisz mnie…” w wykonaniu Tomasza Stockinger, w duecie z pianistą Stefa-
nem Gąsieńcem. Publiczność usłyszy przede wszystkim polskie piosenki z lat 
dwudziestych i trzydziestych. Koncert odbędzie się o 19.00 w sali widowiskowej 
Rypińskiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 8. Bilety w cenie 30 zł są 
dostępne w kasie kina „Bałtyk” lub na www.bilety24.pl.

 3 lutego o 16.00 i 19.00 w rypińskim kinie będzie można obejrzeć spek-
takl „Prywatna klinika”. To inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której 
humor rozwija się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrot-
ne tempo, zaskakujące zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę 
na wysokim poziomie. Historia Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim 
mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki wspar-
ciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie zorganizowanego kalenda-
rza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, 
a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka Anna 
wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome zdradzane 
małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylonych 
tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów. Bilety w cenie 
95 zł – parter, 80 zł – balkon.   

oprac. (ak)

Wąbrzeski 
Dom kultury zaprasza
WYDARZENIA  Od 17 stycznia do końca miesiąca w Wąbrze-
skim Domu Kultury dostępna będzie wystawa Instytutu Pamię-
ci Narodowej pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie   
z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do 
Polski 1918-1920”.

Ekspozycja porusza m.in. 
takie tematy jak: geneza odro-
dzenia Rzeczypospolitej, walka 
o granice, działalność niemiecka 
ochotniczej organizacji parami-
litarnej Grenzschutz Ost (Straż 
Graniczna Wschód), powstanie 
wielkopolskie, powrót Pomorza 
i Kujaw Zachodnich do Polski, 
Zaślubiny Polski z morzem, spo-
ry na zachodnim pograniczu, 
plebiscyt na Powiślu, wojna pol-
sko-bolszewicka. 

Jak informują organizato-
rzy, ciekawą częścią wystawy są 
sylwetki Ojców Niepodległości 
Pomorza i Kujaw, m.in. Stefana 
Łaszewskiego, Ottona Steinbor-
na, Jana Biziela, Jana Maciaszka, 
kpt. Pawła Cymsa, dr Józefa Wy-
bickiego, Antoniego Abrahama, 
Stefana Hazuki, Tomasza Rogali, 
ks. Józefa Wrycza, płk Wojciecha 
Józefa Gromaczyńskiego.     

Karnawał 
z Czarnym krążkiem
Kto lubi dźwięki płynące 

z winylowych płyt, może sko-
rzystać z zaproszenia do podró-
ży w karnawałowych rytmach, 
którą zaplanowano na  29 stycz-
nia o godzinie 17.00. Tradycyjnie 
przewodnikiem będzie znany 
wąbrzeźnianom kolekcjoner 
płyt i miłośnik muzyki Paweł 

Małs.
Zwolennicy tzw. muzyki re-

tro nie pierwszy raz mogą sko-
rzystać z zaproszenia WDK do 
udziału w wąbrzeskich fajfach. 
Tym razem motywem przewod-
nim spotkania przy gramofonie 
będzie karnawał. – Przy pach-
nącej kawie i słodkim deserze 
będzie można potańczyć, posłu-
chać i pośpiewać znane i lubia-
ne przeboje – zachęca Dorota 
Otremba. 

Promocja książki 
Tomasza Stochmala
30 stycznia o godz. 17.00 

zapraszamy odbędzie się pro-
mocja kolejnej nowości wydaw-
niczej Tomasza Stochmala pt. 
„Mataszkowie na ziemi wąbrze-
skiej”. Książka stanowi kolejną 
część przygód czwórki przyja-
ciół. Tym razem wyruszają oni 
do miejscowości Niedźwiedź, 
położonej niedaleko Wąbrzeźna. 
Spędzając wakacje pod namio-
tem, ponownie przeżywają wie-
le ciekawych przygód. Autor za-
mieścił w książce m.in. mapkę, 
na której zaznaczono miejsca, 
w których toczy się wartka ak-
cja. Jak zwykle bardzo przydat-
ny, szczególnie dla młodszych 
czytelników, może okazać się 
także słowniczek, wyjaśniają-

cy trudniejsze określenia użyte 
w powieści.

Podczas spotkania można 
będzie usłyszeć również wiele 
ciekawych informacji dotyczą-
cych powstawania serii książek, 
opowiadających o ciekawych 
losach „Mataszków”. Wstęp wol-
ny.

Konkurs 
„Walentynkowy Czar”
Z okazji święta zakocha-

nych dom kultury zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie  
„Walentynkowy czar”. – Celem 
inicjatywy, realizowanej już od 
kilku lat, jest rozwijanie zain-
teresowań i zdolności plastycz-
nych wśród dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych - wyjaśnia 
Dorota Otremba. 

Aby wziąć udział w konkur-
sie, należy stworzyć dowolną 
pracę plastyczną o tematyce 
walentynkowej i dostarczyć 
ją do WDK w terminie do dnia 
4 lutego br. Regulamin oraz 
szczegółowe informacje podaje 
Dział Animacji Kultury WDK, tel.  
56 688 17 27 wew. 24, email: 
animacja@wdkwabrzezno.pl. 
Szczegóły można tez znaleźć na 
stronie internetowej domu kul-
tury  www.wdkwabrzezno.pl

(krzan)

Film

O szacunku wobec zwierząt
11 stycznia br. uczniowie klas IV-VI lipnowskiej SP nr 2 oraz SP nr 5 obejrzeli pod-
czas zajęć z edukacji filmowej wzruszający film „Był sobie pies”.

Spotkanie rozpoczęli od 
scenki dramowej (rozgrywającej 
się w schronisku dla zwierząt) 
zatytułowanej „KOMU ODDAĆ 
PSA DO ADOPCJI”? Ochotnicy 

wcielili się w role małżonków 
deklarujących chęć przygarnię-
cia psa, kundelek głośno wy-
rażał swoje emocje, a wszyscy 
uczniowie obecni na sali wraz 

z członkami komisji za pomocą 
głosowania decydowali, które-
mu małżeństwu powierzyliby 
opiekę nad psem.

– Wspólnie zastanawialiśmy 
się, co czują zwierzęta, czego 
potrzebują, jakie mają super-
moce, na czym polega odpo-
wiedzialność opiekuna oraz co 
oznaczają słowa zaczerpnięte 
z książki „Mały książę”: „Jesteś 
odpowiedzialny za to, co oswo-
iłeś” – mówią uczestnicy sean-
su.

Kolejne zajęcia z cyklu Ki-
noSzkoła (dla klas I-III) odbędą 
się w Lipnie 11 lutego.

(red)
fot. ilustracyjne
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Niedziela 20 stycznia
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Czwartek, 17 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 96 - serial
07:00 Elif odc. 404 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 126 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 48 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 12 s. 1 - serial
11:25 Korona królów odc. 158 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 3
12:55 Dzika Tajlandia odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 405 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 77 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 97 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3413
18:30 Korona królów odc. 159 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 213 s. 17 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 37
23:50 Ocaleni odc. 44
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat  odc. 83

05:15 Ukryta prawda odc. 450 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 206 - serial 

07:15 Szpital odc. 190 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 29 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 30 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 253 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 207 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 29 - serial 

14:55 Szpital odc. 191 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 31 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 32 - serial

17:55 Brzydula odc. 151 - serial

18:25 Brzydula odc. 152 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 254 - serial 

20:00 Pierwsza piątka - komedia

22:10 Oszuści odc. 3 - serial

23:10 Peacemaker - film

01:45 Moc magii odc. 371

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 7 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 23 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 24 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 13
09:00 Septagon odc. 8 - serial
10:00 Hell’s Kitchen 
 - piekielna kuchnia odc. 12
11:25 Benny Hill odc. 15
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 8 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 104 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 187
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 462 - serial
16:00 Paulina odc. 1 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 91 - serial
18:00 Septagon odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 463 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 236 - serial
21:00 Mściciel z Wall Street - film
23:00 Tuż przed tragedią odc. 6 - serial
00:00 Tuż przed tragedią odc. 1 - serial

06:00 Niewolnica Victoria odc. 21
07:00 Zbuntowany anioł odc. 137
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 93 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 6 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 101 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 10 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 7 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 140 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 24 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 25 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 94 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial
20:00 Straszny film III - komedia
21:25 Aniołki Charliego: 
 zawrotna szybkość - film
23:45 W krzywym zwierciadle:  
 Poszukiwacze złota - komedia
01:15 Kuchnia na Maksa odc. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Nocleg - dramat

09:20 Zmruż oczy - komedia

11:00 Dom odc. 12 - serial

12:55 Przyjaciel - film

13:30 Parę osób, mały czas - dramat

15:25 Constans - film

17:00 Wiersze na 

 100-lecie niepodległości

17:20 Drogi wolności odc. 5 - serial

18:25 Drogi wolności odc. 6 - serial

19:25 Którędy po sztukę odc. 78

19:40 Herbert - Mosty odc. 3

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Kierowca -  thriller 

22:05 Gintrowski - film

23:05 Muzyka pod Liberatorem odc. 7

23:35 Chevalier - komedia

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 444
06:55 Dziennik telewizyjny
07:55 Korona królów odc. 97 - serial
08:25 Korona królów odc. 98 - serial
08:55 Być równy innym 
 - Wincenty Witos - film
09:35 Bitwa o Dom Katolicki.  
 Wydarzenia zielonogórskie 
 1960 roku - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 87
11:15 Planeta dinozaurów 
 odc. 2 - serial
12:15 Daleko od szosy odc. 3 - serial
13:45 Genialne wynalazki odc. 2 - serial
14:45 Życie odc. 5 - serial
15:45 Odkryć tajemnicę odc. 2 - serial
16:45 Powstanie Wielkopolskie. 
 Bitwa o Chodzież - film
17:40 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 128
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:35 Taśmy bezpieki odc. 3
19:05 Miasto z morza odc. 2 - serial
20:00 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 5 - serial
21:05 Jedwabny szlak odc. 2 - serial
22:05 Spór o historię odc. 133
22:40 Szerokie tory odc. 88
23:20 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 9 - serial
00:10 Sensacje XX wieku odc. 88

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Kaplica Pamięci
14:15 Mam w sobie siłę - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Ukrywałem Żydów
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Pustynia Boga - film
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:50 Na dobre i na złe 
 odc. 727 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 15
07:20 Na sygnale odc. 197 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 266
11:25 Rodzinka.pl odc. 92 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1981 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 4 - serial
14:10 Na dobre i na złe 
 odc. 727 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 12 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 538
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 94 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 240 - serial
19:05 Na sygnale odc. 27 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1981 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1982 - serial
20:45 The Good Doctor 
 odc. 23 s. 2 - serial
21:40 Sądny dzień - komedia
23:20 Na sygnale odc. 215 - serial
23:50 Eks mojego życia - komedia
01:20 Szpieg D’83 odc. 1 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2372

11:00 Ukryta prawda odc. 638 - serial

12:00 Szpital odc. 480 - serial

13:00 Szkoła odc. 381 - serial

14:00 19+ odc. 326 - serial 

14:30 19+ odc. 327 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 15

16:00 Szkoła odc. 382 - serial 

17:00 Szpital odc. 481 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 639 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 60

19:50 Uwaga! odc. 5556

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2810 - serial

20:55 Milionerzy odc. 132

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 16

22:30 Błękitna fala - film

00:35 MasterChef odc. 8 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 797 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 798 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 55 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 818 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 99 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 765 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2802 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 691 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 154 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 84 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2803 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 364 - serial
20:10 Żona na niby - komedia
22:40 Dziewczyny z kalendarza 
 - komedia

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

14:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Dom 10:40 Sensacja XXI wieku

18:35 Rodzinka.pl 16:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Reporterka Cindy Campbell zajmuje się tropieniem 
tajemniczych zjawisk o niewyjaśnionym 
pochodzeniu. Tym razem szczególnie interesują 
ją kręgi pojawiające się na polu byłego pastora 
Toma Logana.

Z powodu światowego kryzysu finansowego Jim 
traci oszczędności. Nie może także wyegzekwować 
od firmy ubezpieczeniowej środków na leczenie 
żony. Postanawia dokonać zemsty na winnych tej 
sytuacji.

„Mściciel z Wall Street”
(2013r.) TV 4 21:00

„Straszny film III”
(2003r.) TV Puls 20:00



Piątek, 18 stycznia 2019

07:05 Elif

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 97 - serial
07:05 Elif odc. 405 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 127 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 49 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 13 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 159 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Rok w zagrodzie odc. 16
12:50 Wołanie malej białuchy - film
14:00 Elif odc. 406 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 98 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
18:00 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 43
21:30 Wiktoria odc. 5 s. 1 - serial
22:30 Olej Lorenza - dramat
00:55 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 5 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 451 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 207 - serial 

07:15 Szpital odc. 191 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 31 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 32 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 254 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 208 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 30 - serial 

14:55 Szpital odc. 192 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 33 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 34 - serial

17:55 Brzydula odc. 153 - serial

18:25 Brzydula odc. 154 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 255 - serial 

20:00 W doborowym towarzystwie 

 - komedia

22:25 Opętany - film

00:05 W garniturach odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 8 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 24 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 25 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 14
09:00 Septagon odc. 9 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 13
11:25 Benny Hill odc. 16
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 9 - serial
13:00 Galileo odc. 700
14:00 Galileo odc. 701
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 463 - serial
16:00 Paulina odc. 2 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 92 - serial
18:00 Septagon odc. 10 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 464 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 9
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 233 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 234 - serial
23:00 Jarhead II: W polu ognia - film
01:05 STOP Drogówka odc. 187

06:00 Niewolnica Victoria odc. 22
07:00 Zbuntowany anioł odc. 138
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 95 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 7 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 102 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 16 s. 10 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 141 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 25 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 26 - serial
16:00 Niebo Montany 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 96 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 97 s. 3 - serial
20:00 Street Fighter: Legenda Chun-Li  
 - film
21:55 Dorwać Cartera -  thriller 
00:00 Bez litości odc. 6 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Ślepy tor - film

09:15 Constans - film

11:00 Dom odc. 13 - serial

12:30 Ryś - dramat

14:10 Sylwester w Filharmonii  

 Narodowej

15:20 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

17:00 Odyseja filmowa odc. 5 - serial

18:15 Odyseja filmowa odc. 6 - serial

19:25 Aktor Pana Boga

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Sekrety i kłamstwa - film

22:50 Świat w piosence odc. 6

23:45 Tygodnik kulturalny odc. 517

00:45 Kierowca -  thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 445
06:55 Dziennik telewizyjny
07:50 Korona królów odc. 99 - serial
08:20 Korona królów odc. 100 - serial
08:55 Taśmy bezpieki odc. 3
09:35 Pojedynki stulecia odc. 7
10:10 Powstanie Wielkopolskie. 
 Bitwa o Chodzież - film
11:05 Sensacje XX wieku odc. 88
11:35 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 3 - serial
12:35 Daleko od szosy odc. 4 - serial
14:00 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - film
15:05 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 1 - serial
16:00 Hiszpania. Narodziny imperium  
 odc. 3 - film
17:00 Zwłoki nieznane - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Ex libris odc. 425
18:55 Miasto z morza odc. 3 - serial
19:50 Bitwa o Dom Katolicki.  
 Wydarzenia zielonogórskie 
 1960 roku - film
21:05 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
22:05 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 60
22:40 Szerokie tory odc. 148
23:15 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 5 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 94

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic  
 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Ogrody Castel Gandolfo - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Ostatni gram odwagi - film
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Św. Patryk - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
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 Aktywna zima
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 7 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 17 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 W służbie Sercu Jezusowemu 
 - ks. Sebastian Pelczar - film
23:45 Kapłan pro-life - film

05:55 Egzamin z życia odc. 21 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 37 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 198 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 267
11:25 Rodzinka.pl odc. 93 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1982 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 5 - serial
14:00 Coś dla Ciebie odc. 185
14:35 Operacja Zdrowie!
15:10 Górski lekarz odc. 13 - serial
16:00 Koło fortuny odc. 539
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 95 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 241 - serial
19:00 Na sygnale odc. 28 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1982 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1983 - serial
20:45 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia
22:50 La La Poland odc. 3 s. 1
23:30 Kłamstwa mojej matki -  thriller 
01:10 Sądny dzień - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2373

11:00 Ukryta prawda odc. 639 - serial

12:00 Szpital odc. 481 - serial

13:00 Szkoła odc. 382 - serial

14:00 19+ odc. 328 - serial 

14:30 19+ odc. 329 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 15

16:00 Szkoła odc. 383 - serial 

17:00 Szpital odc. 482 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 640 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 61

19:50 Uwaga! odc. 5557

20:00 Looper: Pętla czasu - film

22:35 Matrix Reaktywacja - film

01:05 Życie bez wstydu odc. 6 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 SuperPies odc. 6
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 799 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 56 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 819 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 100 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 766 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2803 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 692 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 155 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 85 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2804 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 365 - serial
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową  
 - komedia
21:45 G.I. Joe: czas Kobry - film
00:10 Victor Frankenstein - horror

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

11:00 Dom

11:55 Barwy Szczęścia 16:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Po latach zawodowych sukcesów Dan Foreman, 
szef biura reklamy poczytnego magazynu, 
zostaje przeniesiony na niższe stanowisko. Jego 
przełożonym zostaje młodszy, ambitny yuppie.

Maszyny odkryły lokalizację Syjonu i wysyłają 
w stronę miasta armię strażników. Jedyną nadzieją 
na ocalenie ludzkości jest odnalezienie Klucznika, 
który może otworzyć drzwi prowadzące do Źródła.

„W doborowym towarzystwie”
(2004r.) TVN 7 20:00

„Matrix Reaktywacja”
(2003r.) TVN 22:35

11:05 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3411
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 Planeta lasów odc. 15 - serial
08:55 Studio Raban odc. 61
09:25 Rodzinny ekspres odc. 65
09:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 8
10:25 Korona królów odc. 156 - serial
10:55 Korona królów odc. 157 - serial
11:25 Korona królów odc. 158 - serial
12:00 Korona królów odc. 159 - serial
12:35 Podmuch energii odc. 19
12:50 Jak to działa? odc. 152
13:15 Spis treści odc. 45
13:30 Okrasa łamie przepisy odc. 119
14:05 Blondynka odc. 85 s. 7 - serial
15:00 Ojciec Mateusz 
 odc. 213 s. 17 - serial
16:00 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
16:15 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
17:15 Teleexpress
17:20 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Komisarz Alex 
 odc. 146 s. 12 - serial
21:30 Echo serca odc. 2 - serial
22:25 Fala - film
00:20 Miejsce zbrodni. Czyściec 
 odc. 970 s. 1 - film

05:30 Ukryta prawda odc. 452 - serial 

06:35 Mango - Telezakupy

08:40 Brzydula odc. 145 - serial

09:15 Brzydula odc. 146 - serial

09:45 Brzydula odc. 147 - serial

10:20 Brzydula odc. 148 - serial

10:50 Brzydula odc. 149 - serial

11:25 Zeus i Roksana - komedia

13:35 Inspektor Gadżet - komedia

15:10 Nowy Jork, nowa miłość 

 - komedia

17:00 Babe, świnka z klasą - komedia

19:00 Grinch: świąt nie będzie 

 - komedia

21:15 Rodzinny weekend - komedia

23:30 Ninja - film

01:20 Moc magii odc. 373

06:00 Big Box Little Box odc. 3

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 24 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 25 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 11 - serial

08:40 Legenda Longwood - film

10:35 Policjantki i policjanci 

 odc. 460 - serial

11:35 Policjantki i policjanci 

 odc. 461 - serial

12:35 Policjantki i policjanci 

 odc. 462 - serial

13:35 STOP Drogówka odc. 188

14:45 Mythica II: Darkspore - film

17:00 Spadkobiercy odc. 79

18:00 Spadkobiercy odc. 80

19:00 Galileo odc. 702

20:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 463 - serial

21:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 464 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 235 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 236 - serial

00:00 Strefa X - film

05:45 Hotel Zacisze odc. 6 s. 2 - serial
06:25 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 7 s. 5 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 94 s. 3
07:50 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 8 s. 5 - serial
08:30 Co ludzie powiedzą? 
 odc. 9 s. 5 - serial
09:10 13. posterunek 
 odc. 34 s. 2 - serial
09:55 13. posterunek 
 odc. 35 s. 2 - serial
10:30 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 88 s. 2 - serial
11:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 89 s. 2 - serial
12:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 90 s. 2 - serial
13:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 91 s. 2 - serial
14:25 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 92 s. 3 - serial
15:25 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 5
16:15 Duży, gruby kłamczuch - komedia
17:50 Aniołki Charliego: 
 zawrotna szybkość - film
20:00 Inferno: Piekielna walka - film
21:55 Umysł przestępcy - dramat
00:05 Miami Vice - film

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 15

07:35 Teledyski

08:15 Informacje kulturalne

08:30 Co w trawie piszczy, 

 co w lesie śpiewa - serial 

08:40 Co w trawie piszczy, 

 co w lesie śpiewa odc. 2 - serial

08:45 Dwa wiatry - film

09:00 Królowa Bona odc. 10 - serial

10:00 Biel - film

10:10 Powróćmy jak 

 za dawnych lat odc. 3

10:50 Dźwiękołamacz - film

12:30 Znachor - dramat

14:55 Wniebowzięci - komedia

15:55 Wydarzenie aktualne

16:20 Wiersze na 100-lecie  

 niepodległości

16:35 Przez całą noc - dramat

18:20 Tygodnik kulturalny

19:10 Michael Jackson 

 - Między czernią i bielą - film

20:20 Gra tajemnic -  thriller 

22:20 Just Let Go: 

 Lenny Kravitz Live - film

23:35 Wideodrom - horror

01:10 Taśmy Kultury odc. 9

06:20 Był taki dzień odc. 446
06:25 Dziennik telewizyjny
07:10 Wszystkie kolory świata 
 odc. 2 - serial
08:10 Koło się kręci odc. 3
08:25 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 21 s. 1
08:55 Wiedźmin odc. 5 - serial
09:55 Okrasa łamie przepisy odc. 69
10:30 Genialne wynalazki 
 odc. 2 - serial
11:35 Życie odc. 5 - serial
12:35 Dzikie konie kanadyjskich 
 Gór Skalistych - film
13:30 Szerokie tory odc. 90
14:00 Z Andrusem po Galicji odc. 3
14:35 Planeta dinozaurów 
 odc. 2 - serial
15:35 Spór o historię odc. 30
16:15 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 3 s. 2 - serial
17:05 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 8 - serial
17:35 Zmiennicy odc. 11 - serial
18:45 Śląski Ikar
19:20 Maksymilian Kolbe - film
19:45 Jedwabny szlak odc. 2 - serial
20:50 Stawka większa niż życie 
 odc. 3 - serial
21:55 Karol Jaroszyński - historia 
 najbogatszego Polaka - film
23:05 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 1 - serial
01:00 Gry wojenne odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Sanktuarium MB Miłosierdzia 
 w Pellevoisin we Francji - film
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Matka Teresa - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 7
16:00 Informacje dnia
16:10 Nowy kształt wiary 
 - katolicyzm - film
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 30 - serial
23:00 Corrie Ten Boom 
 - nieugięta wiara - film

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1979 - serial
06:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1980 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1411 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 268
11:25 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 5
11:50 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 XXI Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2015 odc. 1
16:15 Słowo na niedzielę
16:25 Rodzinka.pl 
 odc. 245 s. 13 - serial
16:55 Alternatywy 4 odc. 6 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy
19:35 Lajk! odc. 31 
20:05 The Voice Kids odc. 7 s. 2
21:10 The Voice Kids odc. 8 s. 2
22:20 Opiekun -  thriller 
00:40 The Good Doctor 
 odc. 23 s. 2 - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1127

11:00 Na Wspólnej odc. 2807 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2808 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2809 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2810 - serial

12:50 Domowe rewolucje odc. 5 s. 3

13:50 Ameryka Express odc. 9

15:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 5 s. 10

16:00 Evan Wszechmogący - komedia

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 62

19:45 Uwaga! odc. 5558

20:00 Poznaj naszą rodzinkę - komedia

22:00 Wredne dziewczyny - komedia

00:05 Nienarodzony - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Niezwykła Przygoda 

 Kubusia Puchatka - film

10:15 Ewa gotuje odc. 314

10:45 Dobra wróżka II - komedia

12:40 Wredne dziewczyny II - komedia

14:45 X Płocka Noc Kabaretowa

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 137

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 138

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 366 - serial

20:10 Garfield - komedia

21:50 Ojciec chrzestny II - film

02:05 Krzyżowy ogień - film

09:15 Brzydula 20:00 Policjantki 
i policjanci

10:30 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Królowa Bona 09:55 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Grupa geologów odkrywa, że na skutek osunięcia 
się fiordu do miasta zbliża się 85-metrowa fala. Na 
ewakuację ludności jest za późno. Jeden z badaczy 
chce uratować od zagłady jak najwięcej ludzi.

Nastolatka Nina ma zeznawać w sądzie jako świadek 
zbrodni popełnionej przez biznesmena. Płatni 
zabójcy wpadają na trop dziewczyny. Komandos 
Max Fisher musi zapewnić jej bezpieczeństwo.

„Opiekun”
(2012r.) TVP 2 22:20

„Fala”
(2015r.) TVP 1 22:25
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13:45 Komisarz Alex

05:40 Klan odc. 3412
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl Magazyn 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce odc. 99
09:00 Ziarno odc. 691
09:40 Sabrina - komedia
11:45 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Sekrety mnichów
13:00 Spis treści odc. 46
13:05 Planeta lasów odc. 16 - serial
13:45 Komisarz Alex 
 odc. 146 s. 12 - serial
14:45 Kuloodporne serce 
 odc. 3 - serial
15:45 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:05 Puchar Świata w Zakopanem  
 Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 86 s. 7 - serial
21:15 Sanatorium miłości odc. 1
22:15 Zatrzymać ślub! - komedia
23:50 Fala - film
01:45 Jaka to melodia?

06:00 Big Box Little Box odc. 4

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 26 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 14 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 12 - serial

08:40 Niekończąca się opowieść:

 następny rozdział - film

10:30 Galileo odc. 702

11:35 Ulubieńcy Ameryki - komedia

13:45 Rój - film

17:00 Spadkobiercy odc. 80

18:00 Spadkobiercy odc. 81

19:00 Galileo odc. 703

20:00 Jarhead II: W polu ognia - film

22:10 Depresja gangstera - komedia

00:20 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

05:55 Flash odc. 11 s. 2 - serial

06:50 Flash odc. 12 s. 2 - serial

07:45 Flash odc. 13 s. 2 - serial

08:35 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 5 - serial

09:30 Przygody Merlina 

 odc. 4 s. 5 - serial

10:30 Rycerz Artura - film

12:05 Duży, gruby kłamczuch - komedia

13:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:05 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

16:30 7 krasnoludków - las to za mało  

 - komedia

18:25 Taxi III - komedia

20:00 Transporter III - film

22:00 Strażnik -  thriller 

00:10 Skorpion odc. 53 s. 3 - serial

07:00 Szlakiem Kolberga odc. 16
07:30 Teledyski
08:15 Rzecz Polska odc. 3
08:30 Ballada o zapasowym kole - film
08:40 Trąba - film
08:45 Żeby inaczej - film
09:00 Wszystkie stworzenia duże
 i małe odc. 30 - serial
10:05 Dla ludzi mam zawsze twarz  
 pogodną... Grażyna Bacewicz 
 - film
11:10 Trzeci punkt widzenia
11:40 Córka - film
12:20 Gra tajemnic -  thriller 
14:20 Chuligan literacki odc. 113
14:50 Niżyński - Balet Johna  
 Neumeiera Balet 
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
 odc. 491
18:05 Grupa Niemen - koncert 
 w Helsinkach ‘73
18:55 Dziewczyny do wzięcia - komedia
19:55 Czesław Niemen - Sopot ‘80
20:20 Królewicz Olch - dramat
22:10 Trzeci punkt widzenia
22:45 Kuracjusz jestem - film
23:50 Scena alternatywna odc. 71
00:30 Szpital przemienienia - dramat

06:20 Był taki dzień odc. 447
06:25 Dziennik telewizyjny
07:15 Wszystkie kolory świata 
 odc. 4 - serial
08:20 Proboszcz Majdanka - film
09:25 Wiedźmin odc. 6 - serial
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 68
10:50 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - film
11:55 Ziemia, świat zwierząt 
 odc. 1 - serial
12:50 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 1 - serial
13:45 Archiwum zimnej wojny odc. 7
14:30 Stawka większa niż życie 
 odc. 3 - serial
15:30 Zima stulecia 
16:00 Wielka gra
17:00 Wojownicy czasu odc. 8
17:35 Zmiennicy odc. 12 - serial
18:50 Karol Jaroszyński - historia  
 najbogatszego Polaka - film
19:55 W poszukiwaniu Wikingów 
 odc. 3 - film
20:55 Śniadanie u Tiffany’ego - komedia
23:00 Wielki test. Polskie aktorki 
 i aktorzy
00:35 Chichot Pana Boga - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 8 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 8 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Eksodus - Droga Narodu  
 Wybranego - film
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina 
 odc. 12 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Święty Józef, w imieniu Ojca  
 - film
22:35 Kartka z kalendarza
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Serce Afryki - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1982 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1983 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1412 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:10 Groźne cuda natury. 

 Życie na krawędzi odc. 3 - film

12:15 Nocne przejście - western

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake off - Ale ciacho! odc. 47

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 57

16:25 The Voice Kids odc. 7 s. 2

17:15 The Voice Kids odc. 8 s. 2

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 727 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 245 - serial

20:05 Igrzyska śmierci: 

 Kosogłos. Część 1 - film

22:15 Puccini - film

00:05 Polowanie - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1128

11:00 Domowe rewolucje odc. 6 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 885

12:35 Drzewo marzeń odc. 7 s. 2

13:35 Martyna na krańcu świata odc. 1

14:45 Film o pszczołach - film

16:45 Niania i wielkie bum - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 63

19:45 Uwaga! odc. 5559

20:00 Tu się gotuje! odc. 6 s. 3

20:05 Niezgodna - film

23:00 Czerwona gorączka - komedia

01:15 MasterChef odc. 9 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Koń wodny: Legenda głębin - film

11:05 Karate Kid III - film

13:40 Garfield - komedia

15:20 G.I. Joe: czas Kobry - film

17:50 Nasz nowy dom odc. 101

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie

20:05 XXIV Festiwal Kabaretu 

 w Koszalinie - letnia 

 „Ambasada humoru”

23:40 Obrońcy skarbów - dramat 

02:05 Exodus: Bogowie i królowie - film

05:45 Ukryta prawda odc. 453 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 150 - serial

09:30 Brzydula odc. 151 - serial

10:05 Brzydula odc. 152 - serial

10:40 Brzydula odc. 153 - serial

11:15 Brzydula odc. 154 - serial

11:50 Babe: świnka w mieście - komedia

13:50 Beethoven IV - komedia

15:50 Lorax - film

17:40 Święty - film

20:00 Peacemaker - film

22:35 W doborowym towarzystwie 

 - komedia

00:55 Agentka o stu twarzach 

 odc. 7 s. 2 - serial

11:15 Brzydula 10:30 Galileo

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

10:20 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 16:45 Niania 11:05 Karate Kid III

Paul Vitti, ojciec chrzestny rodziny mafijnej, 
przeżywa kryzys. Zdesperowany udaje się 
do jednego z najlepszych psychiatrów. Żąda 
dyspozycyjności 24 godziny na dobę, rujnując 
prywatne życie doktora.

Elitarna jednostka G.I. Joe staje do walki z tajemniczą 
organizacją Kobra, która weszła w posiadanie 
zaawansowanej technologicznie broni.

„G.I. Joe: czas Kobry”
(2009r.) Polsat 15:20

„Depresja gangstera”
(1999r.) TV 4 22:10



Poniedziałek, 21 stycznia 2019

14:00 Elif

05:40 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 98 - serial
07:05 Elif odc. 406 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 128 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 50 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 14 s. 2 - serial
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 8
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn 
12:55 Epifania - Święto Jordanu 
 w Kościele greckokatolickim
14:00 Elif odc. 407 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 149
16:05 Wieczna miłość odc. 99 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3414
18:30 Korona królów odc. 160 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 78 - serial
21:00 Wesele Spektakl teatralny 
23:00 Sława i chwała odc. 3 - serial
00:05 Dotknięcie anioła - film

05:15 Ukryta prawda odc. 454 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 208 - serial 

07:15 Szpital odc. 192 - serial 

08:15 Przyjaciele odc. 33 s. 2 - serial

08:45 Przyjaciele odc. 34 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 256 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 209 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 31 - serial 

14:55 Szpital odc. 193 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 35 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 36 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 155 - serial

18:25 Brzydula odc. 156 - serial

19:00 19+ odc. 1 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

20:00 Porzucona -  thriller 

22:10 W garniturach odc. 7 - serial

23:15 Zbaw mnie od złego - horror

01:20 Agentka o stu twarzach 

 odc.9 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 9 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 25 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 15
09:00 Septagon odc. 10 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 14
11:25 Benny Hill odc. 17
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 10 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 105 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 43
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 464 - serial
16:00 Paulina odc. 3 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 93 - serial
18:00 Septagon odc. 11 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 465 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 237 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
21:30 Włatcy móch odc. 115 - serial
22:00 Galileo odc. 702
23:00 Galileo odc. 703
00:00 Ostatni rycerze - film

06:00 Niewolnica Victoria odc. 23
07:00 Zbuntowany anioł odc. 139
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 97 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 103 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 2 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 142 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 26 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 27 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 98 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial
20:00 Ryzykanci - film
21:55 Uciekinier - film
00:00 Street Fighter: 
 Legenda Chun-Li - film

07:00 Teledyski

08:00 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Pierwsza miłość - film

09:15 Tydzień z życia mężczyzny 

 - dramat

11:00 Dom odc. 14 - serial

12:40 Bezpośrednie połączenie - film

13:45 Życie jako śmiertelna 

 choroba przenoszona 

 drogą płciową - dramat

15:35 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 5 - serial

16:45 Porcelana w składzie słonia - film

17:35 Big Bang - film

19:20 Rzecz Polska odc. 3

19:30 Którędy po sztukę odc. 79

19:35 Pomnik. Europa Środkowo

 -Wschodnia 1918-2018

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Słowo na A odc. 3 - serial

21:30 Muzeum niewinności

23:10 Powidoki filozoficzne 

 odc. 3 - serial

23:30 Królewicz Olch - dramat

01:20 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 448
06:55 Dziennik telewizyjny
07:35 Korona królów odc. 101 - serial
08:10 Korona królów odc. 102 - serial
08:40 Ex libris odc. 425
09:05 Wojownicy czasu odc. 8
09:40 Zwłoki nieznane - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 94
11:05 Dzikie konie kanadyjskich 
 Gór Skalistych - film
12:05 Daleko od szosy odc. 5 - serial
13:30 Śniadanie u Tiffany’ego - komedia
15:30 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 1 - serial
16:25 Spór o historię odc. 79
17:05 Ewangelia i bunt - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz historii odc. 1267
18:55 Miasto z morza odc. 4 - serial
20:00 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 1 - serial
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 7
22:40 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 8 - serial
23:15 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
00:20 Idealne miasto Auschwitz - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Toliara - film
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Damian Holecki - IX   
 Dziękczynienie w Rodzinie 2018
13:20 Koncert życzeń
14:10 Niebieska jabłoń - film
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 109 - serial
23:00 Kreacja czy ewolucja? - film

06:00 M jak miłość odc. 1412 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 172
07:20 Na sygnale odc. 199 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 269
11:25 Rodzinka.pl odc. 94 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1983 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 6 - serial
14:10 Bake off - Ale ciacho! odc. 46
15:10 Górski lekarz odc. 14 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 96 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 242 - serial
19:05 Na sygnale odc. 29 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1983 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1984 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 75
20:55 M jak miłość odc. 1413 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Rozbite marzenia. 1918-1939  
 odc. 3 - serial
23:05 Godziny grozy odc. 3 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 13 - serial
00:55 Puccini - film

05:50 Uwaga! odc. 5559

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 28

07:55 Akademia ogrodnika odc. 28

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2374

11:00 Tu się gotuje! odc. 6 s. 3

11:05 Ukryta prawda odc. 640 - serial

12:00 Szpital odc. 482 - serial

13:00 Szkoła odc. 383 - serial

14:00 19+ odc. 330 - serial 

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 15

15:30 Szkoła odc. 384 - serial 

16:30 Szpital odc. 483 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 641 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 64

19:50 Uwaga! odc. 5560

20:10 Doradca smaku odc. 13 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2811 - serial

20:55 Milionerzy odc. 133

21:30 Życie bez wstydu odc. 7 s. 6

22:31 Martyna na krańcu świata odc. 4

23:40 Niezgodna - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 800 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 801 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 57 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 820 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 101 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 767 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2804 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 693 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 156 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 86 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2805 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 367 - serial
20:05 Exodus: Bogowie i królowie - film
23:25 Ślad odc. 9 - serial
00:25 Aż do śmierci - film

14:55 Szpital 13:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:35 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

W świecie przyszłości społeczność podzielono 
na pięć grup odpowiadających wrodzonym 
predyspozycjom ludzi. Nastoletnia Tris Pryor 
odkrywa spisek, który prowadzi ją do podziemnego 
świata dysydentów.

Wojowniczka Chun-Li wyrusza na poszukiwania 
ojca porwanego przez międzynarodową organizację 
przestępczą.

„Street Fighter: Legenda Chun-Li”
(2009r.) TV Puls 00:00

„Niezgodna”
(2014r.) TVN 23:40



Wtorek, 22 stycznia 2019

14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 99 - serial
07:05 Elif odc. 407 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 129 s. 10 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 51 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 15 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 160 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy odc. 179
12:50 Zwierzęcy oszuści odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 408 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 78 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 100 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3415
18:30 Korona królów odc. 161 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 79 - serial
21:00 Głębia ostrości
21:40 Echo serca odc. 2 - serial
22:35 Jednostka X odc. 17 s. 2 - serial
23:25 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 7 s. 2 - serial
23:55 Goldfinger - film
01:55 W kręgu zdrady -  thriller 

05:50 Sąd rodzinny odc. 209 - serial 

06:50 Szpital odc. 193 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 35 s. 2 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 36 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 257 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 210 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 32 - serial 

14:55 Szpital odc. 194 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 37 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 38 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 157 - serial

18:25 Brzydula odc. 158 - serial

19:00 19+ odc. 2 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

20:00 Kontrabanda - film

22:20 Turbulencja - film

00:30 Agentka o stu twarzach 

 odc. 10 s. 2 - serial

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 10 s. 1 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 27 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 16
09:00 Septagon odc. 11 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 15
11:25 Benny Hill odc. 18
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 s. 1 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 106 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 44
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 465 - serial
16:00 Paulina odc. 4 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 94 - serial
18:00 Septagon odc. 12 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 466 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 238 - serial
21:05 Siła taktyczna - film
22:55 Trampolina odc. 5
23:55 Trampolina odc. 6
00:55 STOP Drogówka odc. 188

06:00 Niewolnica Victoria odc. 24
07:00 Zbuntowany anioł odc. 140
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 99 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 104 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 143 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 27 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 28 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial
20:00 Mechanik: Czas zemsty - film
21:55 Kod 211 - film
23:45 Strażnik -  thriller 
01:50 Na jedwabnym szlaku - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Fochy - film

08:55 Którędy po sztukę odc. 79

09:10 Big Bang - film

11:00 Dom odc. 15 - serial

12:25 Mali obywatele - film

12:45 Gorączka mleka - film

13:10 Przystań - film

14:45 Pavoncello - nowela 

15:25 Szczęśliwy człowiek - dramat

17:05 Bodo odc. 5 - serial

18:05 Bodo odc. 6 - serial

19:10 Dzienniki Lipsetta - film

19:30 Chuligan literacki odc. 113

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Matki - film

22:30 Ostatnie uderzenie młotem 

 - dramat

00:05 O kinie: Bokiniec - film

06:50 Był taki dzień odc. 449
06:55 Dziennik telewizyjny
07:40 Korona królów odc. 103 - serial
08:15 Korona królów odc. 104 - serial
08:45 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV
09:15 Flesz historii
09:40 Ewangelia i bunt - film
10:40 Sensacje XX wieku odc. 98
11:10 Spór o historię odc. 121
11:50 Daleko od szosy odc. 6 - serial
13:15 Wszystkie kolory świata 
 odc. 5 - serial
14:20 Historia w postaciach zapisana  
 odc. 7 - serial
16:05 Pojedynki stulecia odc. 8
16:35 Rok 1863 - film
17:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:20 Niepodległa
18:45 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 1 - serial
19:50 Człowiek świętego imienia - film
20:30 Sprawa Traugutta - film
21:05 Odkryć tajemnicę odc. 3 - serial
22:00 Jak było? odc. 28
22:40 Szwadron - dramat
00:25 Sensacje XX wieku odc. 99

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:40 Bezdomność 
 to nie stracone życie
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Młodzi światu
11:55 Kartka z kalendarza
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Droga do niepodległej 
 - Powstanie Styczniowe 1863
12:35 Przeszedł czyściec na ziemi...  
 Historia księdza biskupa  
 Czesława Kaczmarka - film
13:35 Moja Mongolia - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 109 - serial
14:50 Słuszna walka
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wielkie serce Jack - film
23:40 Wenezuela - San Félix

06:00 M jak miłość odc. 1413 - serial
06:55 Słowo, które łączy
07:20 Na sygnale odc. 200 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 270
11:25 Rodzinka.pl odc. 95 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1984 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 7 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1413 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 15 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 97 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 243 - serial
18:35 Rodzinka.pl odc. 243 - serial
19:00 Na sygnale odc. 30 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1984 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1985 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 76
20:55 M jak miłość odc. 1414 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:05 Ossolińczycy 
 - 200 lat historii - film
00:05 Rodzinka.pl odc. 245 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 13 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2375

11:00 Ukryta prawda odc. 641 - serial

12:00 Szpital odc. 483 - serial

13:00 Szkoła odc. 384 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 1 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 15

15:30 Szkoła odc. 385 - serial 

16:30 Szpital odc. 484 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 642 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 65

19:50 Uwaga! odc. 5561

20:10 Doradca smaku odc. 14 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2812 - serial

20:55 Milionerzy odc. 134

21:35 Nadciąga tornado -  thriller 

23:25 Superwizjer odc. 1147

00:00 Tu się gotuje! odc. 6 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 802 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 803 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 58 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 821 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 102 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 768 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2805 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 694 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 157 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 87 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2806 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 368 - serial
20:10 Elizjum - film
22:30 Ślad odc. 10 - serial
23:35 Bad Ass: Twardziel - film
01:15 Piksele - komedia

06:50 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Dom 10:40 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Życie agenta K i los planety są zagrożone.  
J wyrusza w podróż w czasie, żeby przywrócić 
sprawom właściwy bieg i pokrzyżować plany 
kosmity Borisa. Stwierdza, że wszechświat wciąż 
skrywa wiele tajemnic.

Weteran wojny w Wietnamie przez 40 lat 
ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego 
dnia nieoczekiwanie staje się bohaterem. 
Niebawem zabójstwo przyjaciela skłania go do 
przeprowadzenia własnego śledztwa.

„Bad Ass: Twardziel”
(2012r.) Polsat 23:35

„Kontrabanda”
(2012r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

05:35 Jaka to melodia?
06:15 Wieczna miłość odc. 100 - serial
07:05 Elif odc. 408 - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 130 s. 10 - serial
09:40 Komisarz Alex 
 odc. 52 s. 4 - serial
10:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 16 s. 2 - serial
11:30 Korona królów odc. 161 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:50 Zwierzęcy oszuści odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 409 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 79 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 101 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3416
18:30 Korona królów odc. 162 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 80 - serial
21:00 W kręgu zdrady -  thriller 
22:35 Kompozytorzy z obozów - film
23:45 Bez tożsamości 
 odc. 13 s. 2 - serial
00:35 Warto rozmawiać

05:50 Sąd rodzinny odc. 210 - serial 

06:50 Szpital odc. 194 - serial 

07:50 Przyjaciele odc. 37 - serial

08:20 Przyjaciele odc. 38 - serial

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2 - serial

09:45 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 258 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 211 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 33 - serial 

14:55 Szpital odc. 195 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

16:55 Przyjaciele odc. 39 s. 2 - serial

17:25 Przyjaciele odc. 40 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 159 - serial

18:25 Brzydula odc. 160 - serial

19:00 19+ odc. 3 - serial 

19:30 Zakochani po uszy odc. 3 - serial

20:00 Drzwi w podłodze - dramat

22:20 Nebraska - komedia

00:45 Moc magii odc. 377

06:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 11 - serial
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 27 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 28 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 17
09:00 Septagon odc. 12 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 16
11:30 Benny Hill odc. 23
12:00 Buffy: postrach wampirów 
 odc. 12 s. 1 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 107 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 45
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 466 - serial
16:00 Paulina odc. 5 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 95 - serial
18:00 Septagon odc. 13 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 467 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 239 - serial
21:00 Ostatni rycerze - film
23:30 Udręczeni - horror
01:30 Trampolina odc. 6

06:00 Niewolnica Victoria odc. 25
07:00 Zbuntowany anioł odc. 141
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 s. 4 - serial
10:00 Nash Bridges 
 odc. 105 s. 6 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 11 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 11 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 11 s. 4 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 144 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 28 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 29 - serial
16:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 11 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial
20:00 Koliber - film
22:00 Hannibal -  thriller 
00:30 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 7 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Beczka amontillado

09:20 Szczęśliwy człowiek - dramat

11:00 Dom odc. 16 - serial

12:40 Panna Nikt - dramat

14:30 Legendy rocka odc. 42 - serial

15:05 Legendy rocka odc. 43 - serial

15:40 Kocie ślady - film

17:15 Życie rodzinne - dramat

19:00 Powidoki filozoficzne 

 odc. 3 - serial

19:25 Dezerterzy odc. 58

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Tom -  thriller

22:10 Niebo i lód - film

23:50 Hollywood In Vienna 

 - porywające chwile z historii kina

01:30 Ostatnie uderzenie młotem 

 - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 450
06:55 Dziennik telewizyjny
07:35 Korona królów odc. 105 - serial
08:10 Korona królów odc. 106 - serial
09:05 Jak było? odc. 28
09:40 Rok 1863 - film
10:55 Sensacje XX wieku odc. 99
11:25 Człowiek świętego imienia - film
12:05 Daleko od szosy odc. 7 - serial
13:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 6 - serial
14:45 Karol Jaroszyński - historia  
 najbogatszego Polaka - film
15:50 Helikoptery w akcji odc. 1 - serial
16:50 Wycinanki pana N. - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 60
19:00 Najdłuższa wojna nowoczesnej  
 Europy odc. 2 - serial
20:10 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 10 - serial
21:05 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 1 - serial
22:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 4 - serial
22:35 Historia Roja - film
01:00 Sensacje XX wieku odc. 100

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Ty idź pierwszy! - film
10:50 Lusaka City of Hope - film
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 13 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Bitwa pod Rząbcem 
 - historia prawdziwa
12:55 Kartka z kalendarza
13:00 Moc przebaczenia - film
14:00 Wielkie serce Jack - film
15:40 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Ja głuchy - film
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Pratulin 24 stycznia 1874 r. - film
22:30 XXXIV Światowe Dni Młodzieży 
23:00 Próba wiary - serial
23:45 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii

06:00 M jak miłość odc. 1414 - serial
06:50 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 201 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 271
11:25 Rodzinka.pl odc. 96 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1985 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Miłosne potyczki odc. 8 - serial
14:10 M jak miłość odc. 1414 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 16 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 98 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 244 - serial
19:05 Na sygnale odc. 31 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1985 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1986 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 32 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 728 - serial
21:55 Na sygnale odc. 216 - serial
22:35 Do zakochania siedem lat 
 - komedia
00:05 Za marzenia odc. 3 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 15

07:50 Doradca smaku odc. 14 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2376

11:00 Ukryta prawda odc. 642 - serial

12:00 Szpital odc. 484 - serial

13:00 Szkoła odc. 385 - serial

14:00 Zakochani po uszy odc. 2 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 15

15:30 Szkoła odc. 386 - serial 

16:30 Szpital odc. 485 - serial 

17:30 Ukryta prawda odc. 643 - serial 

18:30 Zakochani po uszy odc. 3 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 66

19:50 Uwaga! odc. 5562

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2813 - serial

20:55 Milionerzy odc. 135,

21:30 Smoking - komedia

23:40 Looper: Pętla czasu - film

02:00 Uprowadzona odc. 9 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 804 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 805 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 59 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 822 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 103 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 769 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2806 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 695 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 158 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 88 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2807 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 369 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 253 - serial
20:40 Piksele - komedia
22:55 Ślad odc. 11 - serial
23:55 Szef - komedia
02:15 Brzydka prawda - komedia

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Dom 10:55 Sensacje XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 12:00 Szpital 19:30 Świat według 
Kiepskich

Kosmici opacznie odczytali wysłaną przez NASA 
w kosmos przesyłkę jako wypowiedzenie wojny 
i zaatakowali Ziemię, przybierając formę bohaterów 
gier komputerowych. Byli gracze muszą stawić im 
czoła.

Milioner Verger, przed laty potwornie okaleczony 
przez Hannibala Lectera, chce przekazać FBI, na 
ręce Clarice Starling, materiały, które pomogą 
w schwytaniu psychopaty. Agentka ma być 
przynętą.

„Piksele”
(2015r.) Polsat 20:40

„Hannibal”
(2001r.) TV Puls 22:00

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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placki jogurtowe z bananami
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

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

sposób wykonania:
Banany obierz i pokrój w cien-

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

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

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

smacznego!
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Mniej przestępstw, 
policja bardziej skuteczna

Bezpieczeństwo  – Podsumowując 2018 rok, można stwierdzić, że Polska to spokojny i bezpieczny kraj 
na tle innych państw europejskich. Liczby, tabele i wykresy towarzyszące rocznym podsumowaniom są po-
wodem do dumy z poprawiających się w ogromnej większości danych związanych z bezpieczeństwem na-
szych obywateli, stanowiąc jednocześnie wyzwanie do dalszej pracy – podaje Komenda Główna Policji

– Robimy wszystko, by liczby 
przestępstw, pokrzywdzonych, 
strat, wypadków i ich ofiar były 
coraz niższe. Za każdą z nich bo-
wiem kryje się ludzka krzywda. 
Najwyższa od 1990 roku oce-
na naszej pracy oraz poczucie 
bezpieczeństwa Polaków są dla 
nas wyrazem uznania, za które 
dziękujemy. Obiecujemy, że nie 
spoczniemy w podejmowaniu 
wysiłków na rzecz dalszej popra-
wy bezpieczeństwa w Polsce – 
zapewnia KGP.

Rośnie zaufanie 
do policji. polacy 
czują się bezpiecznie
Ostania edycja badań CBOS 

pokazała, że 74% Polaków do-
brze ocenia działania policji. To 
najwyższa od 1990 roku ocena, 
która jednocześnie sprawiła, że 
policja jest najlepiej ocenianą in-
stytucją publiczną w kraju spo-
śród ocenianych instytucji. Jed-
nocześnie 86% Polaków ocenia 
Polskę jako bezpieczny kraj, zaś 
aż 93% ankietowanych zadekla-
rowało, że czuje się bezpiecznie 
w miejscu zamieszkania. Tak do-
bre oceny największej w Polsce 
formacji mundurowej są wyni-
kiem wytężonej pracy policjan-
tek, policjantów i wspomagają-
cych ich pracowników policji.

spadek przestępczości
W Polsce w roku 2018 po-

pełniono 795.976 przestępstw, 
a ich wykrywalność wzrosła 
w porównaniu z 2017 rokiem 
o 1,6 % i wynosi 74,1%. Trzeba 
jednak wspomnieć w tym miej-
scu o mającej miejsce niezwykle 
istotnej zmianie przepisów kar-
nych dotyczących niealimentacji. 
Wprowadzone zmiany sprawi-
ły, że liczba takich przestępstw 
wzrosła z 16.893 w roku 2017 
do 70.455 w roku 2018 (wzrost 
o 317%). Nie licząc niealimentacji 

w roku 2017 popełniono 765.176 
przestępstw, zaś w roku 2018 
popełniono 725.521 przestępstw, 
co wskazuje na spadek o aż 5,2%. 
Wykrywalność przestępstw (bez 
niealimentacji) wyniosła 60,6%.

Niemal pięcioprocentowy 
spadek (-4,8%) odnotowano 
w kategorii siedmiu najważniej-
szych przestępstw, najbardziej 
dokuczliwych dla obywate-
li. W roku 2017 popełniono ich 
243.102 zaś w roku 2018 takich 
przestępstw popełniono 231.403. 
Jednocześnie wykrywalność tych 
przestępstw wzrosła o 1,2% w po-
równaniu do roku 2017.

Znacząco spadła liczba bójek 
i pobić. Rok 2017 podsumowa-
no liczbą 5.071 zaś miniony rok 
liczbą 4.406 co stanowi ponad 
trzynastoprocentowy spadek 
(-13,1%).

Jeszcze większy spadek za-
notowano w kategorii: rozboje, 
wymuszenia i kradzieże rozbój-
nicze. Tutaj w roku 2017 odno-
towano 8.114 przestępstw, zaś 
w roku 2018 odnotowano ich 
6.807, a zatem aż o 16,1% mniej.

Spadki odnotowano także 
w kategoriach „uciążliwych”, do-
tykających obywateli na co dzień. 
W roku 2017 odnotowano 111.291 
kradzieży mienia, zaś w roku 
2018 stwierdzono 103.218 kra-
dzieży (-7,3%).

Uszkodzenia mienia to 
w 2017 roku 38.055 czynów przy 
36.072 takich czynach w roku 
2018 (-5,2%).

W minionym roku skradzio-
no 9.075 samochodów i jest to 
pierwszy w historii spadek poni-
żej 10 tys. W roku 2017 skradzio-
no 10.240 pojazdów. Różnica to 
-11,4%, a jednocześnie wykry-
walność sprawców kradzieży sa-
mochodów wzrosła o 3%.

Cieszy spadek liczby prze-

stępstw korupcyjnych. W roku 
2017 było ich 33.459, zaś w ubie-
głym roku 32.601 (-2,6%).

W przypadku przestępstw 
gospodarczych spadek wyno-
si 4,5%. W 2017 roku było ich 
190.645, natomiast w 2018 roku 
182.023.

wzrost 
skuteczności policji
Policja jest też skuteczniejsza 

w zabezpieczaniu mienia prze-
stępców. W 2017 roku funkcjo-
nariusze zabezpieczyli majątek 
o łącznej wartości 1.453.745,554 
zł, zaś rok miniony to już mienie 
o wartości 1.814.753.642 zł.

Policja w ramach ustawo-
wych zadań, mając na celu zwal-
czanie przestępczości narkoty-
kowej, ujawniła i zabezpieczyła 
w roku 2018 (bez CBŚ Policji) po-
nad 4 tony narkotyków, co daje 
tendencję wzrostową do roku 
poprzedniego o 30,2 %.

Ponadto ujawniono i zlikwi-
dowano 1.224 nielegalne upra-
wy konopi innych niż włókniste, 
w których zabezpieczono 103.873 
krzewów konopi, z których moż-
na potencjalnie otrzymać ponad 
2 tony (2.285 kg) marihuany, 
której nie zdołano wprowadzić 
na rynek konsumencki. W 2018 r. 
policjanci ujawnili i zlikwidowa-
li 10 nielegalnych laboratoriów 
produkujących narkotyki synte-
tyczne.

Jednym z najbardziej do-
tkliwych dla instytucji finansów 
publicznych, są przestępstwa 
oszustwa podatkowego, popeł-
niane z wykorzystaniem „znika-
jącego” podatnika, tzw. karuzela 
podatkowa. Sprawcy pozostający 
w łańcuchu karuzeli podatkowej, 
nie płacą podatku VAT, bądź wy-
łudzają jego zwrot z jednocze-
snym uchylaniem się należności 
publicznoprawnych w postaci 

podatku dochodowego.
przykładowe sprawy reali-

zowane przez piony kryminal-
ne policji (bez cBŚ policji):

– Policjanci Komendy Sto-
łecznej Policji na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego za-
trzymali 5 osób podejrzanych 
o udział w zorganizowanej grupie 
przestępczej zajmującej się dys-
trybucją środków zastępczych 
tzw. dopalaczy za pośrednic-
twem internetu. W wyniku dzia-
łań ujawniono i zlikwidowano 
magazyn służący do przechowy-
wania, przetwarzania i dystrybu-
owania substancji psychoaktyw-
nych. Zabezpieczono ok. 118 kg 
substancji psychoaktywnych, 
zablokowano środki pieniężne 
należące do sprawców. Łączna 
wartość zabezpieczonego mienia 
to około 400.000 zł.

– Policjanci Komendy Sto-
łecznej Policji na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego za-
trzymali 4 osoby podejrzane 
o udział w zorganizowanej gru-
pie przestępczej, zajmującej się 
wewnątrzwspólnotowym na-
byciem, przewozem, produkcją 
oraz wprowadzaniem do obrotu 
znacznych ilości środków odu-
rzających i substancji psycho-
tropowych. Ujawniono miejsce, 
gdzie sprawcy wytwarzali sub-
stancje psychotropowe siarczan 
amfetaminy, a także sprzęt słu-
żący do ich wytwarzania. Zabez-
pieczono substancje psychotro-
powe i środki odurzające – ok. 
176 kg amfetaminy, 230 kg ma-
rihuany, 15 kg kokainy oraz 80 
kg tabletek MDMA.

– Policjanci KWP w Rzeszo-
wie zatrzymali 6 osób podejrza-
nych o udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej zajmującej 
się nabywaniem, przechowywa-
niem oraz wprowadzaniem do 

obrotu znacznych ilości wyrobów 
tytoniowych, w postaci papiero-
sów różnych marek bez znaków 
skarbowych akcyzy powodując 
straty na szkodę Skarbu Państwa 
w kwocie 3.819.407 zł. U spraw-
ców przestępstw dokonano za-
bezpieczenia majątkowego na 
łączną kwotę 856.502 zł.

– Funkcjonariusze KWP 
w Łodzi zatrzymali 6 osób podej-
rzanych o udział w zorganizowa-
nej grupie przestępczej, mającej 
na celu popełnianie przestępstw 
karnoskarbowych na terenie 
Polski i Niemiec. Grupa zajmo-
wała się nielegalną produkcją 
i obrotem papierosami na dużą 
skalę, który to proceder naraził 
Skarb Państwa na uszczuplenia 
podatkowe w łącznej kwocie 
460.000.000 zł.

– Funkcjonariusze KPP 
w Wołominie zatrzymali 1 osobę 
podejrzaną o udział w zorgani-
zowanej grupie przestępczej, zaj-
mującej się nielegalną produkcją 
papierosów bez znaków akcyzy 
skarbowej oraz jej hurtową dys-
trybucję na terenie całej Pol-
ski, narażając Skarb Państwa na 
uszczuplenie należnego podatku 
akcyzowego w wysokości 2 133 
000 zł. W wyniku przeprowadzo-
nych czynności zabezpieczono 
maszyny do produkcji papiero-
sów na kwotę około 5.000.000 
zł oraz zabezpieczono mienie 
o wartości 1.600.000 zł.

sukcesy cBŚp
Ogromne sukcesy odnotowa-

ło Centralne Biuro Śledcze Policji, 
którego działania pozwoliły na 
zebranie materiału procesowego 
i przedstawienie zarzutów 3.833 
osobom (2017 – 3.761). Niemal co 
drugi podejrzany (2018 r. – 1 915, 
2017 r. – 1 806) usłyszał zarzuty 
kierowania lub udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej. 
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Co trzeci podejrzany (2018 r. – 
1 304, 2017r. – 1 245) w wyniku 
działań CBŚP został tymczasowo 
aresztowany. Skuteczna walka ze 
zorganizowaną przestępczością 
miała również wymiar w likwi-
dacji zaplecza finansowego grup 
przestępczych i zabezpieczania 
majątków na poczet przyszłych 
kar. W blisko 19-letniej historii 
Biura zabezpieczono rekordowe 
wartości mienia u przestępców 
(2018r. – ponad 853 mln zł, 2017 
– prawie 644 mln zł). Wśród za-
bezpieczanego mienia najwięk-
sze wartości stanowią nieru-
chomości oraz środki finansowe 
ujawniane na rachunkach banko-
wych i w gotówce. Zabezpieczane 
ruchomości w minionym roku 
to przede wszystkim luksusowe 
samochody, dzieła sztuki i dro-
gocenna biżuteria, a także mienie 
ukrywane poza granicami RP.

Dzięki działaniom policjan-
tów CBŚ Policji na czarny rynek 
nie trafiło ponad 11 ton narko-
tyków, czterokrotnie więcej niż 
w 2017 roku. Z takiej ilości narko-
tyków można by uzyskać ponad 
52 mln porcji (tzw. działek). War-
tość hurtowa zabezpieczonych 
narkotyków to ok. 187 mln zł, zaś 
ich wartość detaliczna wynosi 
około 304 mln zł. Zabezpieczo-
no nie tylko narkotyki, ale tak-
że ogromne ilości prekursorów, 
co zapobiegło wyprodukowaniu 
kolejnych ton środków odurzają-
cych. Podczas prowadzonych ak-
cji zlikwidowano 22 laboratoria 
narkotyków syntetycznych, 40 
plantacji konopi indyjskich, na 
których zabezpieczono ponad 14 
tysięcy krzewów. Ten wynik to 
także efekt współpracy CBŚP ze 
służbami polskimi i zagraniczny-
mi.

Walka z dopalaczami
Wiele sukcesów odnieśli po-

licjanci CBŚP w walce z tzw. do-
palaczami. Rozbijając kolejne 
grupy sprzedające te substancje 
zabezpieczono ponad 153 kg nie-
bezpiecznych środków i zlikwido-
wano ostatnie stacjonarne sklepy 
z tymi substancjami.

Najważniejsze realizacje 
spraw CBŚP w roku 2018 to:

– międzynarodowa akcja 
służb wymierzona w nielegalny 
obrót bronią palną i materia-
łami wybuchowymi na terenie 
Polski oraz przemytu do Europy 
znacznych ilości nielegalnych ma-
teriałów wybuchowych. Człon-
kowie zorganizowanej grupy 
przestępczej obracali wyrobami 
pirotechnicznymi klas F4, T2 i P2, 
którymi obrót i posiadanie jest 
zabronione i wymaga uzyskania 
zezwolenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji:

• W województwie mazo-
wieckim, śląskim i łódzkim za-
trzymano 57 osób, a dodatkowo 
jedną na terenie Niemiec. 

• Podczas akcji w Polsce zli-
kwidowano 5 magazynów, za-
bezpieczając około 80 ton ma-

teriałów wybuchowych w postaci 
koncesjonowanych wyrobów pi-
rotechnicznych klasy F4, T2 i P2, 
o przybliżonej wartości około 5 
mln euro. 

• Sąd tymczasowo aresztował 
9 podejrzanych, a 17 osób zostało 
objętych dozorami Policji. 

• 5 grudnia 2018 roku m.in. na 
podstawie materiałów zgroma-
dzonych przez CBŚP, na terenie 
Niemiec tamtejsi funkcjonariu-
sze zatrzymali 51 osób, którym 
przedstawiono zarzuty nielegal-
nego nabywania oraz posiadania 
materiałów wybuchowych w po-
staci wyrobów pirotechnicznych 
klasy F4/T2/P2. 

– Centralne Biuro Śledcze 
Policji realizowało w 2018 roku 
wiele spraw ekonomicznych, cze-
go przykładem jest śledztwo do-
tyczące wyłudzenia podatku VAT 
w obrocie paliwami, gdzie wartość 
strat na szkodę Skarbu Państwa 
to kwota ok. 700 mln zł. Uzyska-
ne w ten sposób środki finanso-
we prano poprzez transakcje na 
rachunkach bankowych – pozo-
rowane legalną działalnością biz-
nesową, nabywanie dóbr luksu-
sowych takich jak nieruchomości, 
drogie samochody czy biżuterię 
oraz transferowano transgra-
nicznie poprzez założone w tym 
celu spółki na Cyprze i w Szwaj-
carii. W wyniku pracy policjantów 
i prokuratorów ustalono mienie 
znajdujące na rachunkach banko-
wych w tzw. rajach podatkowych, 
tj. w Księstwie Liechtenste-
in (36 mln euro) i w Szwajca-
rii (14 mln franków szwajcar-
skich), w stosunku do którego 
prokurator wydał postanowienia 
o zabezpieczeniu majątkowym. 
Obecnie trwają czynności praw-
no-proceduralne mające na celu 
spowodowanie przekazania tych 
środków do Polski. Na podstawie 
zebranego materiału dowodowego  
25 osobom przedstawiono za-
rzuty. Zabezpieczono także mie-
nie należące do podejrzanych na 
łączną kwotę ponad 230 mln zł, 
z czego w 2018 r. zabezpieczono 
ponad 184 mln zł.

Przestępczość w sieci
Coraz większe znaczenie ma 

zwalczanie cyberprzestępczości. 
W Komendzie Głównej Policji 
działa Biuro do Walki z Cyber-
przestępczością. Liczba spraw ko-
ordynowana przez biuro z roku 
na rok rośnie. W roku 2017 biu-
ro koordynowało 1.600 spraw, 
zaś w roku 2018 były to już 2.183 
sprawy. W roku 2017 policjanci 
biura ustalili 670 podejrzanych, 
z czego 82 zostało aresztowa-
nych. W minionym roku ustalono 
749 podejrzanych, a areszty za-
stosowano wobec 148.

– W styczniu 2018 r. Policjan-
ci Biura do Walki z Cyberprze-
stępczością KGP, Wydziału Krymi-
nalnego KWP w Lublinie wspólnie 
z policjantami KSP w Warszawie, 
KWP w Kielcach, KWP w Krakowie 
oraz funkcjonariuszami SG przy 

wykorzystaniu policjantów BOA 
KGP oraz OPP Warszawa na tere-
nie województwa mazowieckiego 
i lubelskiego zatrzymali 50 osób, 
w tym 48 osób narodowości taj-
wańskiej. Podejrzewani w okre-
sie od 1.01.2017 r. do 30.10.2017 r. 
w Lublinie i innych miastach na 
terenie kraju oraz Chińskiej Repu-
bliki Ludowej kierowali oraz brali 
udziału w zorganizowanej grupie 
przestępczej. Oszustwo polega-
ło na tym, że przy użyciu sieci 
telekomunikacyjnej przestępcy 
doprowadzili do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem szere-
gu obywateli Chińskiej Republiki 
Ludowej. Stosując socjotechni-
ki nakłaniali ich do wpłacania 
pieniędzy. Pokrzywdzeni byli 
przekonani, że w związku pro-
wadzonymi rzekomo wobec nich 
postępowaniami karnymi przele-
wają pieniądze na konto organów 
ścigania. W ten sposób oszuści 
wyłudzili nie mniej niż 1.8 mln 
euro. W tej sprawie aresztowano 
49 osób.

Mniej wypadków 
drogowych, ale...
To co bezpośrednio dotyka 

Polaków, to bezpieczeństwo na 
drodze. Dane wstępne z 1 stycznia 
2019 r. wskazują, że w minionym 
roku doszło do 31.410 wypadków, 
w których życie straciło 2.838 
osób, a rany odniosło 37.000. 
Rok wcześniej takich wypadków 
było 32.760, życie w nich straci-
ło 2.831 osób, a rannych zostało 
39.466 osób. Choć wypadków 
było w 2018 roku mniej o ponad 
4%, a rannych mniej o ponad 6% 
to liczba zabitych niestety nie-
mal nie zmieniła się. Oznacza to, 
że wypadki były tragiczniejsze 
w skutkach. Będzie to stanowiło 
przedmiot analiz. Policja pracuje 
nad tym, by działania profilak-
tyczne w tym zakresie były sku-
teczniejsze.

Nieustannie prowadzone są 
akcje kierowane przeciwko pija-
nym kierowcom. Choć ich liczba 
systematycznie spada (-6,6%), to 
w roku 2018 zatrzymano 51.615 
nietrzeźwych kierujących, przy 
55.264 nietrzeźwych w roku 
2017.

Od ponad dwóch lat funk-
cjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Z tego interak-
tywnego narzędzia korzysta co-
raz więcej obywateli. Obecnie od-
notowano blisko milion zgłoszeń 
(982.707), a ich sprawdzalność 
przekroczyła 50%. To pokazuje, 
jak ważne dla Polaków jest to, co 
dzieje się wokół nich. Nie pozo-
stają obojętni na łamanie prawa 
i nie boją się nam o tym mówić. 
To cieszy, bo oznacza zaufanie 
oraz pozwala skutecznie walczyć 
z niewłaściwymi zjawiskami tam, 
gdzie najsilniej występują.

Lepsze zaplecze 
dla policjantów
Rok 2018 to czas znaczącego 

doposażenia Policji. Sfinalizo-
wano pierwszy w historii zakup 

nowych śmigłowców. Dwie no-
woczesne maszyny S-70i Black 
Hawk zostały odebrane i są już 
w dyspozycji Policji. Podpisano 
także umowę na zakup kolejnego 
śmigłowca, którego odbiór ma się 
odbyć w marcu 2019 r.

W 2018 r. zrealizowane zo-
stały dostawy różnego sprzętu 
transportowego w liczbie 1.237 
szt. za ok. 129,6 mln zł, w tym 
środki z Programu Modernizacji 
Policji – 96 mln zł, środki Fundu-
szu Wsparcia Policji (FWP) – 29,7 
mln zł, środki WFOŚiGW – 2,6 mln 
zł, środki NFOŚiGW – 1,04 mln zł, 
środki budżetowe inne niż PMP – 
260 tys. zł.

Służby ruchu drogowego zo-
stały zasilone nowoczesnymi sa-
mochodami marki BMW. Pod ko-
niec roku do użytku weszły także 
superszybkie radiowozy KIA Stin-
ger, przeznaczone do walki z pi-
ratami drogowymi.

W ramach realizacji zadań 
związanych z działalnością inwe-
stycyjną jednostek Policji w 2018 
r. zakończonych 39 inwestycji, 
na których realizację wydatko-
wano kwotę 38,6 mln zł z Pro-
gramu modernizacji Policji 
(...).

Wśród zakończonych 39 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
uzyskano następujące efekty:

– budowa nowych obiektów 
– 11 efektów

– adaptacja, przebudowa – 
19 efektów

– termomodernizacja obiek-
tów – 9 efektów

Do najważniejszych efektów 
rzeczowych uzyskanych w ra-
mach działalności inwestycyjnej 
w 2018 r. zaliczyć należy:

– OPP w Krakowie budo-
wa siedziby przy ul. Władysła-
wa Łokietka 205 (KWP Kraków) 
– KMP we Włocławku – ter-
momodernizacja budyn-
ku E (KWP Bydgoszcz) 
– KP w Dobrzejewicach – budowa 
nowej siedziby wraz z zapleczem 
kynologicznym (KWP Bydgoszcz) 
– KP we Mszczonowie – budowa 
nowej siedziby (KWP zs w Radomiu) 
– KMP w Bielsku Białej – budowa 
nowej siedziby (KWP Katowice) 
i inne.

Odtwarzanie 
zlikwidowanych 
posterunków
Należy zaznaczyć, że priory-

tetowe działania związane z re-
aktywowaniem zlikwidowanych 
posterunków Policji, które wdro-
żone zostały od 2016 r., pozwoliły 
na odtworzenie do chwili obecnej 
97 posterunków, z czego 25 sie-
dzib przypada na 2018 r.

W 2018 r. na zakupy w ra-
mach Programu Modernizacji Po-
licji w zakresie sprzętu informa-
tyki i łączności oraz wyposażenia 
osobistego i ochronnego funk-
cjonariuszy wydatkowano 53.883 
mln zł oraz ponad 114 mln zł 
przeniesiono do tzw. środków 
niewygasających, które usta-

wowo zostaną wydatkowane do 
31.03.2019 r.

Za kwotę blisko 14 mln zł za-
kupiono 2.110 szt. kamer nasob-
nych, które w znaczący sposób 
poprawiły bezpieczeństwo służ-
by, zarówno samych funkcjona-
riuszy jak i osób, wobec których 
podejmują interwencje.

Policja jest największym be-
neficjentem środków finanso-
wych z „ustawy modernizacyj-
nej”, przypadło jej 5.993 mln zł, 
tj. 65% całości środków finanso-
wych.

Codzienna prewencja
Policyjna służba to nie tylko 

ściganie sprawców przestępstw 
i wykroczeń. To nie tylko pogoń 
za piratami drogowymi czy też 
obsługa zdarzeń drogowych. To 
także codzienna służba prewen-
cyjna. W mijającym 2018 roku po-
licjantki i policjanci podjęli ponad 
5,8 mln interwencji, co oznacza, 
że średnio każdej doby interwe-
niowali blisko 16 tys. razy!

Funkcjonariusze wspierają 
osoby starsze i nieporadne. Przy-
kładem niech będzie dzielnicowy 
z Gorzowa Wielkopolskiego, któ-
ry zorganizował dla bezdomnych 
zapas drewna na opał. Dwaj po-
licjanci w woj. warmińsko-ma-
zurskim pieszo pokonali 2 km 
przez pola, by dotrzeć do starszej 
kobiety, która nie była w stanie 
wydostać się z położonego na 
odludziu domu. Gdyby nie ich 
determinacja kobieta zmarłaby 
z wychłodzenia. Z kolei w War-
szawie policjant w pełnym umun-
durowaniu wskoczył do Wisły, by 
uratować tonącego mężczyznę. 
Niejednokrotnie funkcjonariu-
sze eskortują osoby, które pilnie 
potrzebują dostać się do szpita-
la. Odnajdują osoby zaginione: 
i dzieci i dorosłych.

Profilaktyka
Każdego dnia policjantki i po-

licjanci spotykają się z obywate-
lami: czy to dzielnicowi z seniora-
mi, czy to profilaktycy z dziećmi 
i młodzieżą, czy to inni funkcjo-
nariusze w trakcie licznych festy-
nów i pikników.

Prowadzone są liczne kam-
panie prewencyjne, m. in.: Kręci 
mnie bezpieczeństwo... nad wodą, 
na stoku (działania całoroczne), 
Bezpieczna droga do szkoły, Bez-
pieczny senior. Nieustannie reali-
zowany jest program Dzielnicowy 
bliżej nas.

W minionym roku Polska 
była gospodarzem kilku wyda-
rzeń o randze międzynarodowej. 
To była majowa sesja zgroma-
dzenia NATO. Wizyta prezyden-
ta USA Donalda Trumpa w War-
szawie czy ostatnie wydarzenia, 
jakimi był szczyt klimatyczny 
COP24. Wszystkie te wydarzenia 
przebiegły spokojnie, a do Polski 
z całego świata płynęły gratulacje 
i pochwały podkreślające profe-
sjonalizm Policji.

(red) za KGP;
fot. archiwum
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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)

Kolorowanki dla dzieci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zastanów się, czy ścieżka kariery, którą teraz podążasz, 
jest zgodna z twoimi marzeniami i wcześniejszymi za-
łożeniami, czy raczej przypadkowo znalazłeś się tam, 
gdzie jesteś. Przed tobą dobry czas na otwarcie firmy. 
Pomyśl w czym jesteś dobry i poszukaj dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. Zaproś ukochaną osobę na 
kolację, porozmawiajcie o tym.
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Niech żyje bal!
WĄBRZEŹNO  12 stycznia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbył się bal studniówkowy tegorocznych ma-
turzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie

Tej nocy licealiści zapomnie-
li o zbliżającym się egzaminie 
dojrzałości i związanymi z nim 
obowiązkami. Na scenie WDK 
młodzież zaprezentowała się nie-
zwykle zjawiskowo. 

– Studniówka to bal bardzo 
wyjątkowy – tłumaczy Aleksander 
Czarnecki, dyrektor szkoły. – Mam 
nadzieję, że maturalny wynik na-
szych uczniów przełoży się na wy-
marzony indeks na wymarzonym 
kierunku studiów. Wiem, że ich na 
to po prostu stać. Wszyscy trzy-
mamy za tegorocznych maturzy-
stów kciuki.

Tradycyjnie uczniowie klas 
trzecich rozpoczęli swój studniów-
kowy bal polonezem skompono-
wanym przez Wojciecha Kilara, do 
którego przygotowała ich Wanda 
Szupryczyńska, nauczycielka wy-
chowania fizycznego. Wyjątkowy 
wieczór przysporzył wszystkim 
zebranym wielu wzruszeń. Liceali-
ści podziękowali za trud włożony 

w ich wychowanie nauczycielom, 
rodzicom i przedstawicielom po-
wiatu. Emilia Witkowska i Grzegorz 
Banaś, wychowawcy maturzystów, 
wręczyli swoim podopiecznym 
pamiątkowe przypinki. Na zakoń-
czenie części oficjalnej zaproszeni 
goście wznieśli toast za bohaterów 
wydarzenia.

– Minęły trzy szkolne lata od 
momentu, gdy większość z tych 
młodych ludzi przekroczyła pro-
gi liceum ogólnokształcącego – 
mówi Justyna Przybyłowska z rady 
rodziców. – Był to okres wytężo-
nej pracy uczniów i nauczycieli. 
Powierzając nasze dzieci  opiece 
wąbrzeskich nauczycieli niewąt-
pliwie większość z nas, rodziców, 
robiła to z niepewnością i obawą, 
czy dokonuje dobrego wyboru. 
Dzisiaj wiemy, że nasze wątpliwo-
ści okazały się niepotrzebne.

Tegoroczni licealni maturzy-
ści to rocznik bardzo nieliczny, 
uczniowie klas trzecich są jednak 

grupą zgranych i lubiących wy-
zwania osób.

– Z pomocą wychowawców 
potrafiliśmy uporać się z klaso-
wymi problemami i sprzeczkami, 
wyciągając z tego wnioski na przy-
szłość – wspominają uczniowie – 
Zdarzały się nam podczas szkolnej 
wędrówki liczne wpadki, bez któ-
rych nie bylibyśmy jednak sobą.

Część artystyczną uświetnił 
występ trzecioklasistek Julii Przy-
byłowskiej i Kornelii Ćwiklińkiej, 
które wykonały utwór Whitney 
Houston „I wanna dance with so-
mebody”. Następnie tegoroczni 
maturzyści odegrali przedstawie-
nie inspirowane „Ferdydurke” Wi-
tolda Gombrowicza.

Długo wyczekiwany bal trwał 
do późnych godzin wieczornych 
i nie ulega wątpliwości, że pozo-
stanie w pamięci licealistów na 
długie lata.

Tekst i fot. (og)
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Czarodziejski proszek
XX WIEK  W 1954 roku Życie Warszawy donosiło o „czarodziejskim proszku z Wąbrzeźna”. O co 
tak naprawdę chodziło?

– „Miałki jak puder, suchy 
jak pieprz i biały niczym świe-
ży śnieg. Ma przed sobą wielką 
przyszłość” – tak Życie War-
szawy opisywało wytwarzany 
w Wąbrzeźnie polichlorek wi-
nylu. Wspomina się także, że 
ówcześni konsumenci używali 
prostszego określenia, że coś 
zrobiono „z igelitu”. Tzw. plan 
6-letni przewidywał, że fabryka 
w Wąbrzeźnie 30-krotnie po-
większy swoją produkcję.

Był to plan bardzo am-
bitny, ale przemysł tworzyw 
sztucznych dopiero raczkował. 
W 1948 roku zakład w Wąbrzeź-

nie otrzymał kilkanaście zagra-
nicznych maszyn, które miały 
usprawniać produkcję. Był to ze-
spół walców i kalander, gdzie ro-
biło się folię płaszczoną. Była to 
jednak kropla w morzu potrzeb. 
Największą bolączką były bu-
dynki fabryki, które pamiętały 
okres przedwojenny. Hale były 
ciemne i źle ogrzane. Odbijało 
się to na jakości produktu. Waż-
ny był dział detali do samocho-
dów „Warszawa”, a gnieździł się 
w małym pomieszczeniu, które 
przypominało piwnicę.

Mimo tych trudnych wa-
runków zakład wykonywał 

plan i to kilka miesięcy przed 
końcem roku. Duża była w tym 
zasługa inżynierów i robotni-
ków. Wprowadzano na rynek 
nowe produkty. Były to m. in. 
męskie i damskie paski z masy 
zwane nylonowymi, ale w rze-
czywistości powstawały z poli-
chlorku. NA 1954 rok planowano 
wprowadzenie na rynek kolo-
rowych płaszczy deszczowych. 
Produkcja folii do płaszczy roz-
poczęła się w styczniu 1954 roku. 
Oferowano płaszcze w kolorach: 
zielonym, żółtym, czerwonym, 
jasnokremowym i szaro-stalo-
wym. Później doszły do nich ko-

lejne kolory.
Większe kłopoty fabryka 

miała z uruchomieniem działu 
zajmującego się produkcją masy 
do kosmetyków. Polichlorek 
zastępował w nich cynę, która 
była bardzo droga, a z której do-
tąd wykonywano pojemniczki 
na kremy, pasty itd. Łownym 
kontrahentem wąbrzeskiego za-
kładu miala być fabryka Lechia 
z Poznania. Przy produkcji tub 
do kosmetyków niezbędne były 
odpowiednie warunki w hali. 
Gdy w Wąbrzeźnie zrobiło się 
zimniej, a temperatura spadła, 
tuby zaczęły się łamać i kru-

szyć.
Pod koniec 1954 roku fabry-

ka otrzymała drukarki, przy 
pomocy których uruchomio-
no produkcję firanek i obrusów 
z masy plastycznej. – „Wąbrzeź-
no w obecnym stanie nie może 
sprostać coraz większym wyma-
ganiom, a możliwości powięk-
szenia produkcji są dość ogra-
niczone. Masy plastyczne mają 
wielką przyszłość. Lecz aby ona 
jak najprędzej stała się teraźniej-
szością, potrzebna jest większa 
troska o ten młody przemysł” – 
kończyło Życie Warszawy.

(pw)

XX wiek

Para w stolarni
Teofil Balicki był mistrzem stolarskim, który mógł 
poszczycić się posiadaniem w Wąbrzeźnie stolarni 
parowej.

Na początku XX wieku w na-
szych okolicach maszyny parowe 
zaczęły pojawiać się coraz częściej 
w różnego rodzaju rzemiosłach. 
Gospodarze ziemscy kupowali 
lokomobile, czyli mobilne silniki 
parowe. Można było je wykorzy-
stać do orania i młócenia zboża. 
Maszyna parowa dotarła także 
do zakładów stolarskich.

Teofil Balicki był doświad-
czonym mistrzem stolarskim. 
Już w 1886 roku zasiadał w za-
rządzie pierwszej polskiej orga-
nizacji w Wąbrzeźnie – Towarzy-
stwa Przemysłowego. Pełnił tam 
funkcję skarbnika. Jego zakład 
miał wiele zamówień, a ręczne 
przycinanie drewna było czaso-
chłonne. Wprowadzenie maszy-
ny parowej umożliwiło zastoso-
wanie pił tarczowych i znacznie 
przyśpieszyło pracę. Parę można 
było także wykorzystać w urzą-
dzeniu służącym do wyginania 
drewna. Ta metoda była tańsza 
i szybsza od ręcznego naginania 
elementów. Poniżej prezentuje-
my reklamę nowej stolarni paro-
wej Balickiego.

(pw)

XX wiek

Oszust na elektryfikację
Na naszych łamach wielokrotnie pisaliśmy o rożnych oszustach, którzy dzia-
łali w Wąbrzeźnie i okolicach na przestrzeni wieków. Oszust, o którym napi-
szemy teraz, wspiął się jednak na wyżyny.

Czesław Szwed – nasz 
oszust pochodził ze Słupska 
i był z zawodu elektrotech-

nikiem. W 1956 roku udał się 
na służbowy wyjazd w nasze 
okolice. Przy okazji odwiedził 
wieś Ostrowo w powiecie wą-
brzeskim. Udał się do sołtysa 
i zarządził zwołanie zebrania 
w sprawie elektryfikacji wsi. 
Przedstawił się przy tym jako 
kierownik zakładu energetycz-
nego w Grudziądzu.

Podczas zebrania Szwed 
wyjaśnił zgromadzonym, że 
materiały do elektryfikacji są 
już przygotowane i za kilka dni 

mogą znaleźć się w Ostrowie. 
Koszt elektryfikacji oszaco-
wał na 24 tys. zł. Chłopi pełni 
nadziei zawarli porozumienie 
ze Szwedem i podpisali z nim 
umowę. Wpłacili również 12 
tys. zł zaliczki. Oszust wziął 
zaliczkę i uciekł. Jego plan nie 
wypalił, ponieważ został za-
trzymany jeszcze w Wąbrzeź-
nie. Miejscowy sąd skazał go na 
3,5 roku więzienia.

(pw)
fot. ilustarcyjne

XX wiek

Cenna miedź
30 kwietnia 1917 roku okupacyjne władze nie-
mieckie w Lipnie ogłosiły rozporządzenie, które 
wprawiło w furię niemal wszystkich, niezależnie 
od religii.

Rozporządzenie nakazywało 
wywłaszczenie wszyst-
kich dachów miedzianych 
pokrywających katolickie 
i ewangelickie kościoły, syna-
gogi, żydowskie domy mod-
litwy. Dodatkowo nakazywano 
zarekwirować cynowe piszczałki 
organów kościelnych.

Nakazywano wyniesienie ze 
świątyń właściwie wszystkiego, 
co wykonane z miedzi. Metale 
były potrzebne władzom ni-
emieckim do celów wojennych. 
W czasie I wojny światowej 
nie było kościoła, który nie 
ucierpiałby z powodu rekwirow-
ania dóbr. Szczególnie dotk-
liwe było zabieranie dzwonów. 
Zbiórka elementów miedzianych 
trwała do 1918 roku. Przedmioty 
odwożono do Wydziału Surow-
ców Wojennych w Łodzi. Niemcy 
oferowali żenująco niskie ceny 
za rekwirowane przedmioty. Za 
kilogram miedzi płacono 2,75 
marki.

Księżom w naszym pow-
iecie polecano tzw. ersatze. 
Było to magiczne słowo podczas 

I wojny światowej. Oznaczało 
dosłownie “zamiennik”. Ni-
emcy byli mistrzami zamien-
ników. Zamiast kawy proponow-
ali kawę zbożowa, zamiast 
masła wymyślili margarynę. 
Przykładów było sporo. Zamiast 
miedzianych dachów proponow-
ano, by proboszczowie wyłożyli 
dachy gontami wykonanymi ze 
smołowanej tektury, albo żelazną 
blachą. Zawierające cynę pio-
runochrony również rekwirow-
ano, a zamiast tego proponow-
ano zastosowanie mosiądzu. 
Zamiast piszczałek cynowych 
polecano używanie drewnianych 
zamienników albo zwyc-
zajne zasłonięcie brakujących 
piszczałek drewnianymi listwa-
mi.

Odmowa dostarczenia 
materiałów równała się ryzyku 
stanięcia przed sądem wojen-
nym. Kary były srogie. Można 
było trafić do wiezienia na 5 lat 
i zapłacić nawet 10 tys. marek 
kary.

(pw)
fot. wikipedia
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Wyparli Prusaków
XX WIEK  W okresie zaborów w Polsce wybuchło kilka powstań. Niestety większość z nich przegra-
liśmy. Udało się wygrać jedynie w 1919 roku w czasie powstania wielkopolskiego i sto lat wcześniej, 
w 1806 roku. W tym ostatnim powstaniu brało udział kilku mieszkańców z naszego regionu. Przybli-
żamy historię tego wydarzenia

Początek XIX wieku to 
w całej Europie dominacja Na-
poleona Bonapartego oraz jego 
niezwyciężonej armii. W 1806 
roku cesarz Francuzów prowa-

dził wojnę z Prusami i Rosją.  
Taka sytuacja dała nadzieję 
mieszkańcom zaboru pruskie-
go, w tym również Wąbrzeźna 
i okolic, na odzyskanie nie-

podległości. Napoleon, widząc 
korzyści jakie mogłoby przy-
nieść mu opanowanie terenów 
leżących na tyłach pruskiej 
armii, jeszcze we wrześniu 
rozpoczął wysyłanie na teren 
Prus Południowych emisariu-
szy mających rozpoznać sytu-
ację w prowincji oraz nastroje 
społeczeństwa. 20 września 
wydał rozkaz tworzenia legii 
z polskich dezerterów z pru-
skiej armii. Liczba ochotników 
była tak duża, że 22 września 
1806 wydał rozkaz powołania 
kolejnej legii. Przykładowo 
tylko z jednego toruńskiego 
korpusu zdezerterowało trzy 
tysiące żołnierzy – Polaków. 
Do zorganizowania dywersji 
na tyłach Prusaków Napoleon 
wybrał przebywającego wów-
czas we Włoszech generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Nie był to wybór przypadko-
wy, zadanie to powierzono 
właśnie jemu, gdyż w Wielko-
polsce generała otaczał szacu-
nek jaki zdobył sobie podczas 
wyprawy dowodzonego przez 
siebie korpusu podczas po-
wstania w 1794.

Na początku listopada 1806 
roku do Poznania wjechali 
Dąbrowski oraz Józef Wybic-
kim. Ich wjazd przerodził się 
w manifestację patriotyczną. 

Jeszcze w tym samym dniu 
wydali oni odezwę do narodu, 
wzywając do stawania u boku 
Napoleona w walce z zabor-
cą. Jednocześnie utworzono 
Komisje Wojewódzkie, które 
miały przejąć aparat admini-
stracyjny, zapewniając spokój 
w regionie i zapobiegając poja-
wieniu się rozruchów. Bardzo 
szybko udało się sformułować 
kilka oddziałów wojskowych. 
Na początku 1807 roku liczyły 
one ponad 20 tysięcy żołnie-
rzy. Powstanie rozprzestrzeni-
ło się na Pomorze. Walki trwa-
ły do końca lutego 1807 roku.

Polacy pokonali Prusa-
ków pod Koronowem i poma-
szerowali na Świecie, zmu-
szając wroga do opuszczenia 
tego miasta i zabezpieczając 
miejsce koncentracji. Przed 
przystąpieniem do kampa-
nii pomorskiej główne siły 
ponownie przeorganizowano 
tworząc trzy legie: poznań-
ską, dowodzoną przez J. H. 
Dąbrowskiego, kaliską gen. 
Józefa Zajączka oraz warszaw-
ską dowodzoną przez Józefa 
Poniatowskiego. Legia kaliska 
została skierowana do oblęże-
nia Grudziądza, zaś warszaw-
ska ruszyła na północ wraz 
z armią francuską w kierun-
ku Gdańska, a następnie ru-

szyły na Gniezno i Tczew. Oba 
miasta zdobyto, lecz musiano 
się z nich następnie wycofać. 
Najtrudniejsze walki stoczono 
pod Tczewem oraz Gdańskiem. 
Po zdobyciu nadmorskiego 
miasta oddziały polskie wzię-
ły jeszcze udział w walkach 
na Mazurach, między innymi 
w bitwie pod Frydlandem.

W kampanii pomorskiej 
wzięli udział między inny-
mi Dominik Dziewanowski 
– właściciel Płonnego. W 1806 
roku przed wkroczeniem 
wojsk napoleońskich uformo-
wał w Bydgoszczy pułk kawa-
lerii. Stanął na jego czele. Wal-
czył w kampanii pomorskiej 
1807 roku. został odznaczony 
Legią Honorową oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Wojsko-
wego Polskiego.

Razem z Janem Henrykiem 
Dąbrowskim walczył również 
inny Dziewanowski – Jan Ne-
pomucen. Ze względu na do-
bra znajomość języka francu-
skiego i rosyjskiego najpierw 
pełnił służbę wywiadowczą. 
Następnie wstąpił do pułku 
szwoleżerów gwardii. Walczył 
w 1807 roku. Zasłynął tym że 
rok później zdobył wąwóz So-
mosierra w Hiszpanii. Nieste-
ty tam zginął.

Szymon Wiśniewski

Obraz Jana Gładysza „Wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania”

Zamach na prezydenta
Zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nie był pierwszym za-
machem na polskiego polityka. Przypominamy, że 16 grudnia 1922 roku zo-
stał zamordowany pierwszy Prezydent Polski – Gabriel Narutowicz. Głowę 
państwa zastrzelił artysta-malarz Eligiusz Niewiadomski.

XX wiek

Pierwsza konstytucja 
w II Rzeczpospolitej została 
uchwalona 17 marca 1921. Pre-
zydent miał być wybrany na 
okres siedmiu lat bezwzględną 
większością głosów senatorów 
i posłów, połączonych w Zgro-
madzenie Narodowe. W wyni-
ku wyborów parlamentarnych 
z listopada 1922 w 444-o-
sobowym Sejmie ugrupowania 
centroprawicowe uzyskały 
220 mandatów, lewicowe – 97, 
mniejszości narodowe – 89, 
pozostałe – 38. Również w 111-
osobowym Senacie najliczniej-
sza była centroprawica.

Zgłoszono pięciu kandy-
datów do objęcia urzędu pre-
zydenta: Jan Niecisław Baudo-

uin de Courtenay – kandydat 
mniejszości narodowych, Igna-
cy Daszyński – kandydat wy-
stawiony przez PPS, Gabriel 
Narutowicz – kandydat bez-
partyjny wystawiony przez 
PSL „Wyzwolenie”, Stanisław 
Wojciechowski – kandydat 
wystawiony przez PSL „Piast” 
oraz Maurycy Zamoyski – 
kandydat prawicy.

Gabriel Narutowicz jako 
pierwszy w historii Polski zo-
stał wybrany na urząd prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
9 grudnia 1922, otrzymując 289 
głosów liczącego 555 posłów 
i senatorów Zgromadzenia Na-
rodowego. W rozstrzygającej 
turze wyborów zyskał popar-

cie wynoszące zatem 56% gło-
sów parlamentarzystów, pod-
czas gdy Zamoyski, kandydat 
prawicy, poparty w zasadzie 
tylko jej głosami, otrzymał 
niecałe 44% głosów.

Taki wybór nie spodo-
bał się części politykom oraz 
przede wszystkim sympaty-
kom prawicy. Rozpoczęły się 
ataki na Narutowicza w prasie 
oraz protesty na ulicach War-
szawy. Oskarżano go o to, że 
nie jest Polakiem, nie ma oby-
watelstwa, że został wybrany 
głosami mniejszości narodo-
wych i im będzie służył.

Mimo nagonki Narutowicz 
złożył 11 grudnia 1922 roku 
ślubowanie i tym samym zo-

stał pierwszym prezydentem 
Polski. Pięć dni później prezy-
dent odwiedził wystawę sztu-
ki w galerii „Zachęta” w War-
szawie. Narutowicza zastrzelił 
malarz Eligiusz Niewiadom-

ski, który był sympatykiem 
prawicy. Został natychmiast 
złapany. W procesie jaki mu 
wytoczono, został skazany na 
śmierć.

(Szyw)

Złożenie zwłok prezydenta Gabriela Narutowicza do grobu w katedrze  
św. Jana – 22 grudnia 1922
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Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 56 
683 50 58

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

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

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

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
3005

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, tel. 54 
288 46 76

MKF Auto-części i akcesoria do samochodów, 
motocykli, skutrów i quadów 2T i 4T, Wąbrzeźno,  
ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

Kupię/Sprzedam
Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 1.0, 
benzyna. Kilka ognisk korozji i podłoga 
w stanie dostatecznym. Małe wgniece-
nie z przodu na masce. Auto mecha-
nicznie bardzo dobre. Pali bez problemu 
nawet w duży mróz, silnik chodzi równo 
i bezproblemowo. Niedawno wymienia-
łem nagrzewnicę, wcześniej termostat, 
więc auto szybko osiąga 90 stopni. 
Drugi właściciel. Auto jest po wymia-
nie rozrządu i oleju. Przegląd do lutego 
2019, OC do marca 2019. Do auta dorzu-
cam dwa komplety opon letnich. Cena  
1 000 zł do negocjacji. Tel. 609 884 160

Serwisy
Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych-Ga-
bar Wrocki, tel. 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

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

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

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

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 
361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

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

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

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

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

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 601 
927 221

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel. 692 
144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mecha-
nika pojazdowa, wulkanizacja, geome-
tria 3D, serwis klimatyzacji, Auto Pomoc 
24h, Skępe, Józefkowo 4, tel. 508 086 766

Skup aut/demontaż
K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel. 601 
917 253

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3005

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe 
instalacje gazowe-montaż, serwis, Wola 27, 
tel. 500 102 555

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

Mieszkanie na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35a, pow. 65,92m2 z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35B, pow. 48,05m2, cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Działka budowlana 30a, uzbrojona. Gmina Wiel-
gie, tel. 54 289 73 47 

Sprzedam dom w centrum Rypina o powierzchni 
108 m2, budynek z lokalizacją działalności go-
spodarczej i mieszkalnej + 3 garaże oraz maszy-
ny stolarskie cena do uzgodnienia, tel. 784 578 
821

Wynajmę mieszkanie na okres 8 miesię-
cy od 01.04.2018 dla jednej osoby w re-
jonie Zbójno, Nowogród, Golub-Dobrzyń, 
tel. 601 39 55 88

Sprzedam mieszkanie 32 m2, tel. 608 701 524

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugoszczu 
(gmina Brzuze), na parterze, z garażem, tel. 
606-173-807. 

Kupię 1 ha ziemi 4/5 klasa, tel. 530 801 601

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, gruz-
Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280

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

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

El-Dan firma ogólnobudowlana, stany surowe, 
elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie wnętrz, 
tel. 792 080 506

FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
Lipno, ul. Jastrzębska 17A, tel. 605 085 007

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. Rad-
Met Radosław Będlin, Moszczone 40, tel. 513 178 
323, 727 688 027

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, parape-
ty, Lipno, ul. 3-go Maja 16, tel. 54 288 35 82

Marex technika grzewcza i sanitarna, Lipno, ul. 
Skępska 36, tel. 604 612 749

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i granitową. 
Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, podjazdy, 
tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel. 790 547 
678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 607 
479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, balustra-
dy, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel. 512 442 
245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

P.P.H.U. Michał Ostrowicki-usługi koparkami, 
transport materiałów sypkich, Jasień 53a, tel. 505 
840 026, 502 212 981

Panorama-sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, pa-
rapetów, moskitier, Rypin, ul. Kościuszki 54, tel. 
509 728 154, 729 353 930

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 
Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-
kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

Wykonam: gładzie,malowanie,podwieszane sufi-
ty, panele, itp. Doświadczenie, czysto i solidnie, 
tel. 691 285 337

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Praca

Przyjmę do pracy w chlewni–hodowla 
prosiąt w systemie rusztowym z au-
tomatyzowanym systemem karmienia 
i pojenia w Rojewie gm. Rogowo, 
atrakcyjne wynagrodzenie, możliwośc 
zakwaterowania Tel: 694 590 688 

Tworzymy 100 nowych miejsc pracy 
w Ostaszewie k .Torunia! Pracownik 
Produkcji, Kontroler Jakości, Magazy-
nier. Oferujemy umowę o pracę, darmo-
wy dowóz z Torunia, Chełmży, Chełmna, 
Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia i okolic. 
Praca od pn. do pt. Wyślij sms o tre-
ści „praca w Ostaszewie” lub zadzwoń  
56 646 20 26 lub 608 549 221

Rolnictwo
Maszyny

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pry-
zmowe, ruszta betonowe dla trzody i bydła, 
Dulsk, tel. 501 291 755

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysz-
tof Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. 
Usługi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolni-
cze, tir, przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 
053 816

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż czę-
ści do ciągników i maszyn rolniczych, Wielgie, 
ul. Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 54 288 77 
25

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, 
kabiny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, 
Wielgie, tel. 606 193 135

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, 
C-330, C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wą-
brzeźno, ul. Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 
689 10 70, 56 689 10 75

Zwierzęta
Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Transport koni oraz bydła, wystawiam 
Faktury Vat, tel. 609 092 360

Kupię knury maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówką lub przelewem, waga!!!, tel. 725 
804 742

Kupię knury, maciory, gotówka lub przelew, od-
biór z gospodarstwa, waga!!! tel. 725 804 742

Sprzedam prosiaki 30 szt, waga 20 kg, cena 
110 zł., tel. 693 616 319

Inne
Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel. 56 
498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie tel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek 
Wiśniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 
603 858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

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

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 
tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

Doradztwo/inwestycje
Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-
ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 
doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 
115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-
brzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 608 
514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 
Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 083 
486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-
lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 
890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-
chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

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

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 
A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 
6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Finanse/bankowość
Lombard pożyczki pod zastaw złota - aut - nie-
ruchomości, Kowalewo Pom., ul. Toruńska 4, 
tel. 781 491 378

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

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty kon-
solidacyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, 
Lipno, tel. 54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania 
kursu walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 
30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, 
najlepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 
30 11

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Również na do-
wód. Dojazd do klienta. Zadzwoń! Tel. 
572 148 143, 508 055 036
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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania
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Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Zdrowie
Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel. 502 
684 122

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Różne
Sprzedam prasa kostka rok 2010, tel. 693 996 
624 

Chcesz mniej płacić za prąd ? Pomiar zużycia 
prądu profesjonalnym sprzętem, zadzwoń, tel. 
534-226-846

Kupię części do tokarki, noże tokarskie itp., tel. 
882 802 610 

Krajżega + silnik 5,5 KW, wóz konny, beczka 
1000 L. Wielgie, tel. 54 289 73 47

Sprzedam grunty orne 6,40, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony, dmuchawa do zboża 
7,5 KW. Dwukółka ciągnikowa. Zbójno. 
Tel. 665 772 484

Kupię kuchnię węglową, tel. 664 153 958 

Przyjmę drobny gruz , ziemię z wykopu, 
piasek żwir, może być pomieszane, tel. 
601 39 55 88

Drewno opałowe, kominkowe, suche, 
tel. 605 338 356

Sprzedam kota persa i bryczkę, tel. 880 409 583

Tuja szmaragd 0,62 zł, tel. 518 518 835

Drewno opałowe mieszane, cięte i połupane 
z możliwością transportu 100zl/mp, tel.783 812 
584

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

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

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

Inter-Pal ekogroszek, pellet, brykiet, tel. 531 132 
203

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360

Sport/rekreacja
Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

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

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel. 660 522 
872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Mostowa 8, tel. 662 126 961

Stacje kontroli pojazdów
Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

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

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Gawrońscy, 
Rypin, ul. Mleczarska 21, tel. 54 444 71 15

Stacje paliw
Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel. 56 684 18 
62

Transport
Transport, usługi ładowarką-Gabar Wrocki, tel. 
601 656 616

Ubezpieczenia
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, tel.517 710 
660

Gabinety weterynaryjne
Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel. 667 
652 205

Komputery/IT
Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 105

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

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

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda
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

Myjnie
Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, ul. 
Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel. 502 
683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. 728 989 
861

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Sklady opału
F.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel. 606 
148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270
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Miejsce rekreacji w Nielubiu
GMINA RYŃSK  Nowe boiska, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności – w regionie wybudowano lub do-
posażono 36 ogólnodostępnych, bliskich mieszkańcom obiektów i miejsc sportowo-rekreacyjnych. Wszyst-
ko dzięki realizacji marszałkowskiego programu rozwoju małej infrastruktury sportowej w województwie 
kujawsko-pomorskim, którego pierwszą edycję zakończymy w roku 2019. Miejsce sportowo-rekreacyjne 
utworzono w 2018 r. m. in. w Nielubiu

– Nasz program „Kujawsko-
Pomorska Mała Infrastruktura 
Sportowa” realizujemy z myślą 
o budowie niewielkich obiektów 
o różnorodnym przeznaczeniu. 
Powstają tam, gdzie miejsc do 

uprawiania sportu i zwykłej ak-
tywności ruchowej po prostu 
brakuje. Zależy nam, by budowa 
takiej infrastruktury była odpo-
wiedzią na konkretne potrzeby 
lokalnej społeczności – mówi 

marszałek Piotr Całbecki.
Nabór wniosków do progra-

mu dla samorządów lokalnych 
odbył się w maju. W pilotażowej 
edycji programu do rozdyspono-
wania było 480 tysięcy złotych. 
Zarząd województwa wytypo-
wał do dofinansowania inwesty-
cje 42 samorządów. Uroczyste 
wręczenie umów o wsparcie na 
realizację projektów od było się 
we wrześniu 2018 roku.

Dzięki realizacji projektów 
w regionie pojawiły się nowe 
strefy aktywności fizycznej. Do 
tej pory zrealizowano 36 z pla-
nowanych 42 przedsięwzięć. 
W Toruniu powstała siłownia 
typu street workout, w Grudzią-
dzu przy Szkole Podstawowej nr 
8 wybudowano boisko do pił-
ki nożnej, a przy włocławskiej 
Szkole Podstawowej nr 23 – si-
łownię zewnętrzną. Wśród zre-

alizowanych przedsięwzięć są 
także nowe miejsca sportowo-
rekreacyjne powstałe w Nielubiu 
(gmina Ryńsk, powiat wąbrze-
ski), rozbudowa bazy sportowej 
nad Jeziorem Chodeckim (gmi-
na Chodecz, powiat włocławski) 
oraz ogrodzenie mini boiska 
do gry w piłkę nożną w gminie 
Pruszcz (powiat świecki).

Program „Kujawsko-Po-
morska Mała Infrastruktura 
Sportowa” to kolejny element 
zakrojonego na szeroką skalę 
i realizowanego od lat marszał-
kowskiego Programu Rozbu-
dowy Bazy Sportowej w Woje-
wództwie Kujawsko-Pomorskim. 
Wsparcie ze środków unijnych, 
budżetu województwa, a także 
ministerialnego Funduszu roz-
woju Kultury Fizycznej trafiło 
dotąd na budowę setek małych 
i dużych obiektów sportowych 

– orlików, hal sportowych, ba-
senów i boisk.

Mała infrastruktura spor-
towa w regionie:

– 480 tysięcy złotych na re-
alizację projektów,

– 36 zrealizowanych projek-
tów w 2018 roku,

– 40 tysięcy złotych – naj-
wyższa wartość przyznanego 
dofinansowania dla projektu bu-
dowy wielofunkcyjnego obiektu 
sportowego w Wąwelnie (powiat 
sępoleński),

– 21 nowych siłowni ze-
wnętrznych,

– 8 pobudowanych lub zre-
witalizowanych boisk,

– 13 nowych miejsc sporto-
wo-rekreacyjnych i stref aktyw-
ności.

(ak)
fot. Szymon Ździebło 

www.tarantoga.pl

Gmina Ryńsk

Wycieczka efektem współpracy
We wtorek 8 stycznia grupa wychowanków internatu Zespołu Szkół we Wroniu 
została zaproszona do internatu Zespołu Szkół, CKU w Gronowie (pow. toruński, 
gm. Lubicz).

Odwiedziny to efekt współ-
pracy jaką ZS Wronie prowadzi 
z zaprzyjaźnioną od kilku lat 
placówką. – Zostaliśmy ciepło 
przywitani przez reprezenta-
cję młodzieży internackiej oraz 
wychowawców, po czym dla 
przełamania przysłowiowych 
lodów zaproponowano nam 
szereg bardzo dynamicznych 
konkurencji, w których chęt-
nie i z powodzeniem wzięliśmy 
udział. Był słodki poczęstunek 
oraz smaczna kolacja. Na koniec 
bawiliśmy się na dyskotece. Było 
naprawdę super, aż żal było od-
jeżdżać – relacjonują uczestnicy 
wyprawy.

Społeczność szkoły we 
Wroniu dziękuje za zaprosze-
nie wychowawcom internatu 
w Gronowie, a w szczególności 
Dorocie Raczyńskiej, która była 
główną organizatorką spotka-
nia. W sposób szczególny dzię-
kuje młodzieży placówki za ser-
deczną atmosferę oraz wspólną 
zabawę.

(red)
fot. Starostwo Powiatowe 

w Wąbrzeźnie
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wspólne kolędowanie
DĘBOWA ŁĄKA  W czwartkowe popołudnie Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Łące rozbrzmiewał 
wspólnym kolędowaniem. Wszystko za sprawą Szkoły Podstawowej i parafii pw. Piotra i Pawła w Dębowej 
Łące, które wspólnie zorganizowały Przegląd Kolęd i Pastorałek

R E K L A M A

Ten niecodzienny wieczór 
rozpoczęli uczniowie Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Dębowej Łące, któ-
rzy wspólnie z uczniami Szkoły 
Podstawowej w Dębowej Łące 
przedstawili jasełka. Dzięki 
temu bardzo licznie zgromadzo-
na publiczność mogła na nowo 
przeżyć historię narodzenia Je-
zusa. – W koncercie usłyszeli-

śmy znane i te mniej znane ko-
lędy i pastorałki w wykonaniach 
rodzinnych, indywidualnych, 
a także klasowych. Swój akcent 
zaznaczyli także instrumentali-
ści, którzy wykonali znane kolę-
dy na trąbce, akordeonie i key-
boardzie. Każdemu wykonawcy 
towarzyszył śpiew publiczności 
– wymieniają organizatorzy im-
prezy.

Najwięcej emocji wzbudził 
występ przedszkolaków z miej-
scowego przedszkola, którzy 
oprócz jasełek wykonali także 
instrumentację znanej kolędy. 
Wspólne kolędowanie pozwoliło 
licznie zgromadzonym  poczuć 
rodzinną atmosferę związaną 
z Bożym Narodzeniem, a także 
przypomniało o tradycji wspól-
nego kolędowania. Wszyscy 

wykonawcy, oprócz ogromnych 
braw publiczności, zostali ob-
darowani upominkami ufundo-
wanymi przez: Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Dębowej Łące, 
Biuro Projektowe Consilio Rafał 
Pokuciński i księdza Szymona 
Chachulskiego, które zostały 
wręczone przez organizatorów 

i wójta gminy Stanisława Sza-
rowskiego.

Rada rodziców działająca 
przy Szkole Podstawowej w Dę-
bowej Łące zadbała o rodzin-
ną atmosferę, przygotowując 
słodki poczęstunek i napoje dla 
wszystkich uczestników i pu-
bliczności.

(ak)
fot. nadesłane
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Brydżyści zagrali dla WoŚp
BRYDŻ SPORTOWY  Wąbrzeski Klub Brydżowy po raz piąty dołączył do największej orkiestry świata, or-
ganizując Turniej Par w Brydżu Sportowym dla wszystkich miłośników rozgrywek przy zielonym stoliku. 
W zawodach wystartowało 16 wąbrzeskich brydżystów. Na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
przekazano 270 zł

Jak informuje Marek Niemir, 
wpisowe zostało określone w wy-
sokości 10 zł od każdego brydżysty. 
Ale wpłaty mogły być także wyższe, 
w zależności od hojności uczestni-
ka. – W tym roku zebraliśmy kwotę 
270 złotych. Ponieważ nasz turniej 
został rozegrany 10 stycznia, to ca-
łość środków została przekazana 13 
stycznia podczas finału do wąbrze-
skiego sztabu WOŚP – mówi Marek 
Niemir.

Turniej ex aequo wygrały pary: 
Stefan Szczygłowski-Andrzej Ma-
jewski oraz Gaja Osińska-Leszek 
Kawski. Zawodnicy uzyskali wynik 

57,14%. Trzecie miejsce zajęła para 
Henryk Kamiński-Zbigniew Budny 
z wynikiem 56,35%. Na kolejnej po-
zycji znalazła się para Anna Borow-
ska i Marek Niemir (53,97%).

– Wyniki turnieju zaliczamy 
do Grand Prix Wąbrzeźna sezonu 
2018/2019, a był to trzeci turniej 
tego cyklu – dodaje Niemir.

Organizacją i sędziowaniem 
turnieju zajął się prezes WKB Ma-
rek Niemir. Brydżyści, jak zawsze, 
mogli tez liczyć na pomoc Wąbrze-
skiego Domu Kultury.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Stypendia

Nagrody dla sportowców
Do 31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Płużnicy można składać wnioski 
o przyznanie nagrody, stypendium lub wyróżnienia wójta gminy Płużnica dla 
sportowców.

Nagroda, wyróżnienie lub sty-
pendium może zostać przyznana 
zawodnikowi, który uprawia dys-
cyplinę sportu objętą współza-
wodnictwem sportowym, osiągnął 
wynik sportowy oraz jest zameldo-
wany lub jest mieszkańcem gminy 
Płużnica oraz reprezentuje posta-
wę godną do naśladowania przez 
innych zawodników. Nagroda lub 
wyróżnienie może otrzymać rów-
nież trener, który przyczynił się do 
osiągnięcia przez zawodnika lub za-
wodników wyniku we współzawod-
nictwie sportowym na poziomie 
międzynarodowym lub krajowym. 
Nie ma ograniczeń w stosunku do 
wieku sportowców.

Wysokość nagród jest uza-
leżniona od osiągniętego wyniku 
sportowego i kwoty zapisanej na 
ten cel w budżecie gminy Płużni-
ca. Dla zawodników przewidziano 
nagrody: Indywidualne osiągnię-
cia sportowe – Od 1. do 3. miej-
sca w Mistrzostwach Polski – od 
750,00 do 1500,00 zł; od 1. do 3. 
miejsca w Mistrzostwach Woje-
wódzkich lub Międzywojewódzkich 
– od 300,00 do 750,00 zł. Zespoło-
we osiągnięcia sportowe – od 1. do 
3. miejsca w Mistrzostwach Polski 
– od 300,00 do 500,00 zł; od 1. do 
3. miejsca w Mistrzostwach Woje-
wódzkich lub Międzywojewódzkich 
– od 100,00 do 300,00 zł.

Dla trenerów przewidziano 
nagrody: Indywidualne lub zespo-
łowe osiągnięcia sportowe: od 1. do 
3. miejsca w Mistrzostwach Polski 
– od 750,00 do 1500,00 zł; od 1. do 
3. miejsca w Mistrzostwach Woje-
wódzkich lub Międzywojewódzkich 
– od 300,00 do 750,00 zł.

Wyróżnienie przyznawane jest 
w formie medalu, pucharu, statu-
etki lub dyplomu. Zawodnik, któ-
ry chciałby otrzymać stypendium 
sportowe, musi osiągnąć wynik 
sportowego na poziomie: zakwalifi-
kowanie się na Igrzyska Olimpijskie, 
na zawody Pucharu Świata lub na 
zawody Mistrzostw Świata, zajęcie 
od 1 do 8 miejsca w mistrzostwach 
Świata Juniorów lub w mistrzo-
stwach Europy Juniorów. Stypen-
dium może wynosić od 100,00 zł 
do 500,00 zł miesięcznie.

Szczegółowych informacji 
udziela pracownik Urzędu Gminy 
w Płużnicy – Elżbieta Wiśniewska, 
pok. nr 1, tel. 566 875 209, e-mail: 
e.wisniewska@pluznica.pl.

(ak)
fot. ilustracyjne

Unia już trenuje
Po ponad miesiącu przerwy piłkarze MKS Unii Wą-
brzeźno wrócili do treningów. Na pierwsze zajęcia 
w nowym roku stawiło się czternastu piłkarzy.

Piłka nożna

– Niebiesko-biali wybiegli na 
boisko boczne przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 tuż po godzinie 12.00. 
Na treningu byli obecni zawodni-
cy drużyny seniorów i juniorów, 
a wśród nich m. in. Filip Bożykow-
ski, który dołączył do drużyny po 
półrocznej przerwie. Trener Robert 
Kościelak dla swoich podopiecznych 
przewidział zajęcia rozruchowe, 
które rozpoczęły się od... odśnie-
żania boiska. Pierwszy noworoczny 
trening trwał blisko dwie godziny 
i zakończył się koło 14:00 – podaje 
wąbrzeski klub na swojej oficjalnej 
witrynie internetowej.

W nadchodzącym tygodniu 
wąbrzeźnianie odbędą trzy trenin-
gi. We wtorek piłkarze spotkają się 
w hali, z kolei w czwartek i w sobo-
tę na boisku przy SP 3. Natomiast 
w kolejnym tygodniu unici będą 
trenować w poniedziałek, wtorek 

(hala) i czwartek, a w sobotę ro-
zegrają pierwszy sparing z Wisłą 
Grudziądz. Spotkanie odbędzie się 
w Wąbrzeźnie o godzinie 12:00.

Przypominamy plan sparin-
gów Unii w ramach przygotowań 
do rundy wiosennej:

Unia Wąbrzeźno – Wisła Gru-
dziądz: 26.01.2019 (sobota), 12:00 – 
boisko przy SP 3;

Unia Wąbrzeźno – Victoria 
Czernikowo: 02.02.2019 (sobota), 
12:00 – boisko przy SP 3;

Unia Wąbrzeźno – Olimpia 
II Grudziądz: 09.02.2019 (sobota), 
12:00 – boisko przy SP 3;

Unia Wąbrzeźno – Drwęca Go-
lub-Dobrzyń: 16.02.2019 (sobota), 
12:00 – boisko przy SP 3;

Unia Wąbrzeźno – Wisła Nowe: 
23.02.2019 (sobota), 12:00 – boisko 
przy SP 3;

Unia Wąbrzeźno – Elana II To-
ruń: 02.03.2019 (sobota) – godzina 
i miejsce do ustalenia;

Unia Wąbrzeźno – Błękitni 
Podwiesk: 09.03.2019 (sobota) – 
godzina i miejsce do ustalenia.

(ak), fot. ilustracyjne


