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Gmina Dębowa Łąka
Przybieżeli do Dębowej Łąki 
W sobotę 6 stycznia w kościele 
parafialnym św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Dębowej Łące od-
był się koncert kolęd i pastorałek, 
a uczniowie miejscowej szkoły 
podstawowej wystawili jasełka
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Wąbrzeźno
Orszak Trzech Króli
Święto Trzech Króli jest obchodzo-
ne w całym kraju 6 stycznia. Tego 
dnia również w Wąbrzeźnie odby-
ły się uliczne jasełka, połączone ze 
wspólnym kolędowaniem rodziców 
i dzieci
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Gmina Ryńsk
Kibicujmy Wiktorowi! 
Od piątku 13 stycznia w TVP 2 bę-
dziemy mogli obserwować poczy-
nania Wiktora Chmiela z Wałycza 
w programie The Voice Kids. Mło-
dy artysta jest uczniem Publicznej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Ko-
walewie Pomorskim
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Powiat
Powiat z budżetem na rok 2018
Radni powiatu wąbrzeskiego przy-
jęli budżet na 2018 rok. Dochody 
zaplanowano na 47,7 mln zł, nato-
miast wydatki na 47,8 mln zł. Defi-
cyt wyniesie ok. 133 tys. zł. Szerszej 
dyskusji o projekcie budżetu pod-
czas sesji nie było
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Wąbrzeźno
Po Wąbrzeźnie 
jeździmy bez zmian
Do końca roku w ankiecie wąbrzeź-
nianie mogli wypowiedzieć się nt. 
zmiany organizacji ruchy w cen-
trum miasta. Jednak na pytania 
odpowiedziało tylko 329 osób, więc 
wszystko zostaje po staremu

WOŚP zagra już w niedzielę
POWIAT  W niedzielę 14 stycznia rusza XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem bę-
dziemy zbierać na wyrównanie szans w leczeniu noworodków

Wąbrzeźno
Wąbrzeski Sztab WOŚP od lat 

mieści się w Wąbrzeskim Domu 
Kultury, a w orkiestrowe granie 
włączają się przedstawiciele pla-
cówek oświatowych, kultural-
nych, zakładów pracy, organizacji 
i stowarzyszeń, czyli ludzie do-
brej woli, którzy poprzez wspólną 
zabawę, występy, udział w licyta-
cjach pomogą najbardziej potrze-
bującym.

– Do sztabu wpłynęło już 
wiele atrakcyjnych gadżetów, któ-
re pojawią się na licytacji, wśród 
nich znalazły się m.in.: vouchery 
do salonów kosmetycznych i fry-
zjerskich, obrazy lokalnych arty-
stów, rękodzieło oraz przedmio-
ty nadesłane ze Sztabu WOŚP tj. 
koszulki, body, kalendarze i wiele 

W gminie Płużnica finał Orkiestry odbywa się w Nowej Wsi Królewskiej

innych drobnych souvenirów – 
mówi Gizela Pijar, szefowa domu 
kultury. – Poza licytacją funkcjo-
nować będzie orkiestrowy skle-
pik, w którym można nabyć wiele 
atrakcyjnych drobiazgów, zasila-
jąc w ten sposób konto Orkiestry. 
Zachęcamy także do skorzystania 
z oferty kawiarenki, prowadzo-
nej przez studentki Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku i członkinie 
Klubu Seniora ECHO oraz panie 
z lokalnych kół gospodyń. Moż-
na będzie posmakować pysznych 
domowych ciast, napić się kawy 
i herbaty. Natomiast maluchy 
będą miały okazję do zabawy 
w przygotowanej specjalnie dla 
nich krainie zabaw. Nie zabrak-
nie również strojów rycerskich, 
w których będziemy mogli zrobić 

zdjęcia naszym milusińskim – 
dodaje Gizela Pijar.

Tradycyjnie już do akcji dołą-
czyli wąbrzescy brydżyści, którzy 
12 stycznia o godz. 17.00 w ka-
wiarni Styl organizują turniej, zaś 
wpisowe przeznaczają na pomoc 
noworodkom. Wolontariusze od 
godz. 9.00 będą zbierać datki na 
ulicach miasta. W tym roku sze-
regi WOŚP zasiliło 30 kwestują-
cych. 

– Natomiast wszystkich tych, 
którym nie straszna zimowa po-
goda, zapraszamy od godz. 10.00 
na plażę przy Jeziorze Zamko-
wym. Tam Stowarzyszenie Mia-
stoaktywni.pl wraz z Wąbrzeską 
Grupą Morsów, Stowarzyszeniem 
Inicjatywa, Odnową Fitness Jo-
anny Duma i WRS WEREWOLVES 
przygotowało wiele atrakcji, m.in. 
biegi, ognisko – tłumaczy Gizela 
Pijar. 

W ubiegłym roku Sztab w Wą-
brzeźnie zebrał ponad 30 tys. zł.

Program WOŚP 
w Wąbrzeźnie

- godz. 9.00 kwesta wolontariu-
szy na ulicach Wąbrzeźna
Miejsce: plaża nad Jeziorem Zam-
kowym 
- godz. 10.00 - zbiórka
- godz. 10.10 - rozgrzewka Joanna 
Duma
- godz. 10.20 - start biegu/marszu 
- 3 km
- godz. 11.00 - powrót z trasy
- godz. 11.30 - pokaz wąbrzeskiej 
grupy morsów

Dodatkowe atrakcje: ciepłe 

napoje, grill. zabawy dla dzieci.
Miejsce: Wąbrzeski Dom Kul-

tury
- godz. 15.00 rozpoczęcie
- godz. 15.05 prezentacja Przed-
szkola Miejskiego Bajka w Wą-
brzeźnie
- godz. 15.40 licytacja
- godz. 15.45 prezentacja koła ta-
neczno – baletowego WDK
- godz. 15.50 licytacja
- godz. 16.00 prezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie
- godz. 16.20 prezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie
- godz. 16.40 zumba z Katarzyną 
Sumińską
- godz. 16.50 licytacja
- godz. 17.00 pokaz szkoły tańca 
„Flex”
- godz. 17.10 pokaz karate
- godz. 17.20 licytacja
- godz. 17.30 pokaz Klubu Aktyw-
nych Kobiet
- godz. 17.35 zespół wokalny z gim-
nazjum w Wąbrzeźnie
- godz. 17.50 prezentacja arty-
styczna ZSZ w Wąbrzeźnie
- godz. 18.00 pokaz Klubu Aktyw-
nych Kobiet
- godz. 18.10 licytacja
- godz. 18.30 prezentacja Orkie-
stry Dętej WDK
- godz. 18.40 licytacja
- godz. 19.00 koncert zespołu „Ri-
ter”
- godz. 19.30 występ Agaty Koł-
packiej
- godz. 19.40 koncert zespołu 
„Starting over”

Ponadto: kawiarenka, „kącik 

zabaw”, zdjęcia z rycerzem, sklepik 
i wiele innych atrakcji. Wstęp 1 zł

Książki – program 
XXVI finału WOŚP
Od godz. 8.30 – kwesty ulicz-

ne w miejscowości Osieczek, Ło-
patki, Książki

Sala Gminnego Ośrodka Kul-
tury – godz. 17.00 - 20.00 wystę-
py artystyczne.

W programie wystąpią:
- Dzieci z Przedszkola oraz 

uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Książkach

- Zespoły artystyczne z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Książ-
kach .

Ponadto aukcja gadżetów 
Wielkiej  Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, a o godz. 20.00 – świa-
tełko do nieba – OSP Książki

Płużnica 
– Nowa Wieś Królewska
Sztab WOŚP działający przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Płużnicy zaprasza na 26. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Początek o godz. 13.00 
(wcześniej turniej piłki nożnej 
o godz. 10.00). Miejsce imprezy 
to budynek byłego gimnazjum 
w Nowej Wsi Królewskiej.

W programie: turniej pił-
ki nożnej, występy artystyczne, 
pokaz ratownictwa medycznego, 
kącik malucha, zajęcia plastyczne 
dla dzieci, kiermasz prac kawia-
renka, zumba, licytacja gadżetów 
WOŚP, światełko do nieba.

oprac. (krzan)
fot. archiwum
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Po Wąbrzeźnie jeździmy bez zmian
WĄBRZeŹno  Do końca 2017 roku w specjalnej ankiecie wąbrzeźnianie mogli wypowiedzieć się nt. zmia-
ny organizacji ruchy drogowego w centrum miasta. Sprawa dotyczyła głównie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. 
Mickiewicza. Gdyby wpłynęło dwa tysiące ankiet, to ich wynik miał decydować, jak będziemy jeździć po 
Wąbrzeźnie. Jednak na pytania odpowiedziało tylko 329 osób, więc wszystko zostaje po staremu

Burmistrz Leszek Kawski na 
początku listopada ubiegłego roku 
skierował do mieszkańców mia-
sta ankietę, informującą o dwóch 
możliwościach organizacji ruchu 
w centrum miasta. Zapowiedział 
przy tym, że do urzędu musi 
wpłynąć dwa tysiące odpowiedzi, 
aby wynik ankiety był wiążący dla 
władz miasta.

– Skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. 
Mickiewicza często było wska-
zywane na różnych spotkaniach 
oraz w badaniach na temat bez-

pieczeństwa w Wąbrzeźnie jako 
miejsce niebezpieczne dla ruchu 
drogowego – mówi Leszek Kaw-
ski. – W związku z tym, zarządzi-
łem przeprowadzenie weryfikacji 
oznakowania drogowego (piono-
wego i poziomego) w centrum 
miasta. Wykonana ona została 
przez specjalistów z toruńskiej 
firmy Usługi Projektowo-Wy-
konawcze FALCON we wrześniu 
ubiegłego roku. Na jej podstawie 
oraz po konsultacji z funkcjona-
riuszami policji i przedstawicie-

lami pozostałych służb porząd-
kowych w mieście, przygotowano 
wstępne propozycje zmian orga-
nizacji ruchu. Zostały one przed-
stawione na stronie interneto-
wej urzędu oraz na spotkaniu 
z mieszkańcami, które odbyło się 
w październiku minionego roku. 
Po spotkaniu opracowano dwa 
projekty nowej organizacji ruchu 
drogowego. Były to ostateczne 
warianty, z których mogliśmy wy-
brać jeden albo w ogóle nie zgo-
dzić się na wprowadzenie zmian 

– przypomina burmistrz.
Na odpowiedzi urzędnicy 

czekali od 7 listopada do końca 
grudnia 2017 roku. Wydrukowa-
no i rozprowadzono trzy tysiące 
druków ankiet. Treść można było 
ponadto pobrać ze strony inter-
netowej magistratu. Jednak od-
powiedź należało dostarczyć do 
urzędu osobiście lub drogą pocz-
tową. 

– Ostatecznie na nasze pyta-
nie odpowiedziało tylko 329 osób. 
Wariant pierwszy wybrały 122 oso-

by, a drugi 138 osób. Pozostali (69 
osób) byli przeciwni wprowadze-
niu zmian – informuje burmistrz. 
– Jak zapowiedziałem, decyzja 
mieszkańców miała być dla mnie 
wiążąca, jeżeli ankietę wypełni-
łoby co najmniej 2000 osób. Tak 
się niestety nie stało. Mała liczba 
osób biorących udział w ankie-
cie świadczy o tym, że większość 
z nas chce, aby organizacja ruchu 
w centrum miasta pozostała taka, 
jaka jest – ocenia Kawski.

(krzan)

Chciał pomóc koledze, 
stracił prawo jazdy
Podczas poniedziałkowej akcji „Trzeźwość, narkotyki” 
sześciu wąbrzeskich policjantów skontrolowało 330 
pojazdów. W Czystochlebiu funkcjonariusze zatrzy-
mali nietrzeźwego kierowcę. Okazało się, że zastępo-
wał kolegę, który nie mógł przyjść do pracy, bo … „był 
wczorajszy”.

Powiat

Poniedziałkowe poranki 
często kojarzą się z częstszymi 
kontrolami drogowymi. Funk-
cjonariusze sprawdzają wówczas 
trzeźwość wszystkich uczestni-

ków ruchu.  
– W poniedziałek od 05.00 

do 09.00 rano policjanci prowa-
dzili wzmożone kontrole drogo-
we. Działania były ukierunko-

wane na eliminowanie z ruchu 
kierujących, którzy znajdują 
się pod działaniem alkoholu 
lub środków narkotycznych – 
wyjaśnia sierż. sztab. Michał 
Głębocki. – Patrole munduro-
wych pojawiły się na Rondzie 
Warszawskim, ul. Chełmińskiej 
i w Czystochlebiu – dodaje.

Właśnie na trasie do Ko-
walewa ok. godz. 7.20 funkcjo-
nariusze sprawdzali kierowcę 
busa. Okazało się, że 62-letni 
mieszkaniec Wąbrzeźna, który 
jechał po pasażerów, znajdował 
się w stanie nietrzeźwości. Po-
licyjny alkomat wskazał w jego 
organizmie ponad 0,8 promila 
alkoholu. Funkcjonariusze za-
trzymali mężczyźnie prawo jaz-
dy. O dalszym losie nierozważ-
nego kierowcy zadecyduje sąd.

Podstawę odpowiedzial-
ności za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości stano-
wi art. 178a kk.  W paragrafie 
pierwszym mówi on, że „kto, 
znajdując się w stanie nietrzeź-
wości lub pod wpływem środka 
odurzającego, prowadzi pojazd 
mechaniczny w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym, pod-
lega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”.

(krzan)
fot. KPP

Podczas porannej akcji policji w Czystochlebiu 
wpadł nietrzeźwy kierowca busa

Wąbrzeźno 

Udaremniona próba kradzieży
Czujnością wykazał się mieszkaniec Wąbrzeźna, któremu usiłowano ukraść auto. 
Mężczyzna ujął niedoszłego złodzieja i przekazał go funkcjonariuszom policji.

Zdarzenie miało miejsce nad 
ranem na jednym z osiedli w Wą-
brzeźnie.  

– 50-letni mieszkaniec po-
wiatu świeckiego wszedł do domu 
znajomych, ukradł dokumenty 
oraz kluczyki od zaparkowanego 
na posesji audi. Kiedy próbował 

dokonać kradzieży samochodu, 
został ujęty przez jego właścicie-
la – informuje sierż. sztab. Michał 
Głębocki.. 

Policjanci zatrzymali 50-
latka. Usłyszał on już zarzuty 
usiłowania kradzieży auta oraz 
kradzieży dokumentów. Z wą-

brzeskiej komendy mężczyzna 
został doprowadzony do zakładu 
karnego, gdyż jak się okazało, był 
poszukiwany za wcześniej popeł-
nione przestępstwa i ukrywał się 
przed organami ścigania.

oprac. (krzan)

Zapytaj o dotację 
O wsparcie z Funduszy Europejskich  m.in. na rozpo-
częcie działalności gospodarczej lub jej rozwój można 
zapytać w Mobilnym Punkcie Informacyjnym.

Wąbrzeźno 

Konsultacje w ramach Mo-
bilnego Punktu Informacyjnego, 
prowadzone przez specjalistów 
Lokalnego Punktu Informacyjne-
go Funduszy Europejskich w Gru-
dziądzu są bezpłatne. Skierowane 
są m.in. do przedsiębiorców, osób 
fizycznych, organizacji pozarzą-
dowych, osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodar-
czą czy przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Specjaliści udzielają informa-
cji na temat wsparcia jakie moż-

na uzyskać z Funduszy Europej-
skich na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub rozwój  firmy. 
Informują również o bezpłat-
nych szkoleniach i możliwościach 
dofinansowania projektów reali-
zowanych przez społeczności lo-
kalne.

Najbliższe spotkanie w Wą-
brzeźnie zaplanowano na 18 
stycznia w godz. 8.30-11.00 w sie-
dzibie starostwa powiatowego, 
sala nr 128. 

(pg)

W  S k R ó c i e
WĄBRZeŹno nie będzie prądu
Urząd Miasta Wąbrzeźno informuje, że 17 stycznia w godz. 

8.00-10.00 nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla 
mieszkańców, których nieruchomości zasilane są ze stacji transforma-
torowych Wąbrzeźno: ul. 1 Maja, Partyzanta, Kościuszki, Mickiewicza.

gMinA PŁuŻnicA o rozwoju edukacji  
18 stycznia o 14.00 w budynku szkoły w Nowej Wsi Królewskiej 

odbędzie się I Płużnickie Forum Edukacyjne. Celem wydarzenia jest 
zainspirowanie i zaangażowanie mieszkańców gminy Płużnica, w tym 
rodziców, uczniów, nauczycieli i urzędników w prace nad zmianami 
systemu edukacji, poprzez przedstawienie dobrych praktyk z tego 
zakresu oraz umożliwienie wypowiedzenia się na ten temat w dyskusji 
podczas world cafe. Więcej m.in. o zapisach na forum na stronie www.
pluznica.pl.  

(ToB)
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Planowane dochody i wy-
datki budżetowe zreferował rad-
nym skarbnik powiatu Krzysztof 
Goleń. Jak wyjaśnił skarbnik, do-
chody bieżące wyniosą ok. 35,5 
mln zł, zaś majątkowe 12,1 mln 
zł. 

Dochody w szczegółach
W dochodach bieżących po-

wiatu dochody własne stanowią 
wartość 9,5 mln zł. Najwięcej, bo 
5,2 mln zł, to udział w podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych, mieszkańców powiatu wą-
brzeskiego (PIT). Udział samorzą-
du we wpływach stanowiących 
dochód budżetu państwa wyno-
si tu 10,25 proc. Natomiast udział 
w podatku od osób prawnych, 
czyli firm, to 1,40 proc. W przy-
padku powiatu wąbrzeskiego bę-
dzie to 300 tys. zł. 

Co jeszcze składa się na
 dochody bieżące powiatu? 
– To np. wpływy z opłaty 

komunikacyjnej (690 tys. zł), 
wpływy z opłat za wydanie praw 

jazdy (100 tys. zł), wpływy z róż-
nych opłat, np. za zajęcie pasa 
drogowego,  udział we wpływach 
z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska, wpływy z tytułu opłat 
ze sprzedaży map czy danych 
z ewidencji gruntów i budyn-
ków (łącznie 421 tys. zł), dochody 
z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych stanowiących wła-
sność powiatu (235 tys. zł) – wy-
liczał skarbnik. – Ponadto na do-
chody własne składają się także 
m.in. środki z Funduszu Pracy na 
sfinansowanie kosztów wyna-
grodzenia i składek na ubezpie-
czenie społeczne pracowników 
PUP (236 tys. zł), środki z gmin 
i powiatów na dofinansowanie 
zadań bieżących, tj. utrzymanie 
dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych  i rodzinach za-
stępczych (351 tys. zł) – opisywał 
Krzysztof Goleń.

Dochody bieżące powiatu 
składają się również z dotacji ce-
lowych budżetu państwa. Wśród 

nich np. działalność Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wąbrzeźnie (3,2 mln zł), dofi-
nansowanie działalności Domu 
Pomocy Społecznej w Wąbrzeź-
nie (prawie 1,8 mln zł), prowa-
dzenie ośrodków wsparcia ŚDS 
(nieco ponad 1,2 mln zł), zadania 
z zakresu geodezji i kartografii 
(ok. 141 tys. zł), działalność Po-
wiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego w Wąbrzeźnie 
(prawie 381 tys. zł). Znacząca 
pozycją wśród dochodów jest 
ponadto subwencja ogólna (15,7 
mln zł). Składają się na nią: część 
oświatowa (9,3 mln zł), część wy-
równawcza (5,3 mln zł) i część 
równoważąca (trochę ponad 1 
mln zł). Drugą grupę wpływów 
stanowią dochody majątkowe 
(12,1 mln zł). Wśród nich są do-
tacje celowe z budżetu państwa 
i budżetów gmin, związane z re-
alizacją zadań inwestycyjnych. 
Łącznie jest to kwota ponad 
7,1 mln zł, w tym 4,9 mln zł na 

przebudowę drogi powiatowej 
nr 1710C etap III (Wąbrzeźno) –  
Sitno – Książki. 3 mln pochodzić 
będzie z budżetu państwa, a 1,9 
mln zł z budżetu gminy Książki. 
Ponadto na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1705C Wiewiórki - 
Nowa Wieś Królewska w budże-
cie przewidziano niemal 2,2 mln 
zł (1,46 mln zł z budżetu pań-
stwa. pozostałą część z budżetu 
gminy Płużnica). Dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej 
nr 1723C Wałycz – Wałyczyk (3,24 
mln zł), na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1411C Bursztyno-
wo - Blizno (509 tys. zł), a na 
Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0 
prawie 700 tys. zł.  

To tylko część źródeł wpły-
wów do budżetu powiatu. Szcze-
góły radni otrzymali w materia-
łach, zaś podczas sesji omówił je 
skarbnik powiatu.

Trochę więcej o wydatkach
Wydatki bieżące powiatu 

w bieżącym roku to 34,5 mln 
zł, zaś majątkowe – 13,3 mln zł. 
Wśród wydatków bieżących jed-
ną z poważniejszych kwot stano-
wi administracja publiczna (4,27 
mln zł), w tym niemal 4 mln zł 
zostanie wydane na starostwo 
powiatowe, a 163 tys. zł na radę 
powiatu. Obsługa długu publicz-
nego wyniesie 625 tys. zł, w tym 
420 tys. zł kredytów i pożyczek 
JST, a 205 tys. zł to rozliczenia 
z tytułu poręczeń o gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa 
lub JST. W przypadku Wąbrzeźna 
jest to poręczenie kredytu dla 
Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej. 

Jeszcze więcej powiat wyda 
na oświatę i wychowanie (8,1 
mln zł). Na technika prawie 3,2 
mln zł, licea ogólnokształcące 
2,56 mln zł, szkoły zawodowe 
niemal 860 tys. zł, centra kształ-
cenia ustawicznego i praktycz-
nego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego 612 tys. zł,  szkoły 
branżowe I i II stopnia prawie 329 
tys. zł, a także na szkoły police-
alne 155 tys. zł (Policealna Szkoła 
dla Dorosłych Akademia Wiedzy 
w Wąbrzeźnie). Na dokształca-
nie i doskonalenia nauczycieli 
powiat chce przeznaczyć 37 tys. 
zł, zaś na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli 100 zł. 

Wydatki na pomoc społecz-
ną (4,8 mln zł), a także pozostałe 
zadania w zakresie polityki spo-
łecznej (3,25 mln zł) to kolejne 
większe pozycje w rozdziale wy-
datków bieżących. W tym m.in. 
DPS-y 3 mln zł, ośrodki wsparcia 
1,22 mln zł, PCPR 367 tys. zł, WTZ 
prawie 89 tys. zł, PUP 1,22 mln 

zł oraz na pozostałą działalność 
(programy z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych – Dziś 
nauka, jutro praca II i Przez na-
ukę do sukcesu II) 1,77 mln zł. 
Edukacyjna opieka wychowaw-
cza to wydatki rzędu 4,3 mln 
zł, w tym SOSzW w Dębowej 
Łące prawie 2,9 mln zł, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Wąbrzeźnie prawie 618 tys. zł. 
Internaty i bursy szkolne – 696 
tys. zł. W wydatkach na rodziny 
zastępcze zaplanowano 1,63 mln 
zł i na działalność placówek opie-
kuńczo-wychowawczych 590 tys. 
zł. W budżecie przewidziano po-
nadto rezerwy finansowe – 164 
tys. zł rezerwy ogólnej oraz 68,5 
tys. zł rezerwy celowej na reali-
zację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego. 

Wśród wydatków mająt-
kowych znaczącą pozycją jest 
wniesienie udziałów do spółki 
z o.o Drogi powiatowe w Wą-
brzeźnie (ok. 1 mln zł). W tym 
z dochodów własnych powia-
tu 584 tys. zł, a z dotacji celo-
wych od innych JST 430 tys. zł. 
Poza tym budżet powiatu na 
rok 2018 przewiduje m.in. zakup 
i montaż dwóch witryn dźwię-
ko- i pyłochłonnych do Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego, zakup i montaż 
wanny pielęgnacyjno-rehabili-
tacyjnej i wózka transportowo-
kąpielowego dla Domu Pomocy 
Społecznej, realizację programu 
kompleksowego wsparcia dla ro-
dzin Za życiem, realizację projek-
tu Zdobądź dotację na założenie 
firmy i zaplanuj własną ścieżkę 
kariery w Powiecie Wąbrzeskim. 
W zależności od zakwalifiko-
wania złożonego do Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego wnio-
sku o dofinansowanie projektu, 
planuje się przebudowę drogi 
powiatowej nr 1705C Wiewiórki 
– Nowa Wieś Królewska oraz nr 
1710C Sitno – Książki.

Jak poinformował skarbnik 
Krzysztof Goleń, rok 2016 po-
wiat zamknął kwotą wolnych 
środków w wysokości 1,84 mln 
zł. Na pokrycie deficytu budże-
towego w 2017 wykorzystano 1,5 
mln zł, zostało więc ok. 340 tys. 
zł niewykorzystanych środków. 
Zaciągnięto też prawie 291 tys. 
zł długoterminowego kredytu 
na spłatę zaciągniętego wcze-
śniej kredytu konsolidacyjnego. 
W bieżącym roku na spłatę raty 
kredytu konsolidacyjnego pla-
nuje się 500 tys. zł.

Tekst i fot.
(krzan)

Założenia budżetowe omówił skarbnik powiatu Krzysztof Goleń (z lewej)

Powiat z budżetem na rok 2018
POWIAT  Dziewięcioma głosami za, przy dwóch przeciwnych i trzech wstrzymujących, radni powiatu 
wąbrzeskiego przyjęli budżet na 2018 rok. Dochody zaplanowano na 47,7 mln zł, natomiast wydatki na 
47,8 mln zł. Deficyt wyniesie ok. 133 tys. zł. Szerszej dyskusji o projekcie budżetu podczas sesji nie było
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WDK na przestrzeni lat
W galerii Wąbrzeskiego 

Domu Kultury można oglądać 
wystawę fotograficzną pt. Wspo-
mnień czar. Zdjęcia prezentują 
wydarzenia kulturalne oraz oso-
by związane z działalnością jed-
nostki na przełomie kilkudzie-
sięciu lat. 

– Przełom roku to czas pod-
sumowań, refleksji i wspomnień. 
Fotografie z dawnych balów, 

koncertów, jubileuszy i wielu 
innych wycinków historii pracy 
WDK to dla wielu z nas senty-
mentalna podróż do minionych 
lat. I chociaż wiele z prezento-
wanych zdjęć jest już zniszczona 
upływającym czasem to pozwa-
lają na chwilę powrócić do tego, 
co nieuchwytne – zachęcają or-
ganizatorzy.

Zatrzymane w kadrze mo-
menty z życia wąbrzeskiej jed-

nostki można oglądać do 16 
stycznia br.

Malarstwo Piotra 
Lewandowskiego
Miłośnicy malarstwa mogą 

skorzystać z zaproszenia na 
otwarcie wystawy grudziądzani-
na Piotra Lewandowskiego, które 
odbędzie się w piątek 19 stycznia 
o godz. 18.00.

– Moje prace tworzę w kil-
ku technikach, lecz ulubioną jest 

malarstwo olejne – mówi au-
tor wystawy. – Technika ta jest 
stosunkowo kosztowna, jednak 
daje wyjątkowo dużą swobodę 
w doborze oraz mieszaniu barw, 
tworzeniu ciekawych faktur, 
uzyskiwaniu efektów półprze-
zroczystości i przenikania barw, 
a nawet wychodzeniu „w trzeci 
wymiar” przez nakładanie bar-
dzo grubych warstw farby. Przy 
wykorzystaniu tych technik nie 
ograniczam się do jednego ga-
tunku malarskiego. Tworzę za-
równo martwą naturę, jak i abs-
trakcje, pejzaże, sceny rodzajowe 
– wylicza Piotr Lewandowski. 
– Prezentowane na wystawie 
prace stanowią przegląd mojej 

twórczości – dodaje. – W związ-
ku z tym, że malarstwo i rysu-
nek są moją największą pasją, 
postanowiłem otworzyć się na 
szersze grono odbiorców i po-
dzielić moją twórczością z inny-
mi. Dzięki temu miałem okazję 
uczestniczyć w kilku plenerach 
malarskich oraz wystawach, 
m.in. w Pomorskim Okręgu Woj-
skowym w Bydgoszczy, w ple-
nerze malarskim w Wąbrzeźnie 
oraz w wystawie plenerowej 
„Twórczego Podwórza”, organi-
zowanej przez Muzeum im. ks. 
dra Władysława Łęgi w Grudzią-
dzu – mówi Lewandowski.

oprac. (krzan)

Na jakie cele przeznacza-
ne były unijne środki? Przede 
wszystkim na budowę dróg, 
termomodernizację budynków 
i edukację. Ponadto na wspar-
cie rodziny, a także  aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych, 
informatyzację i poprawę jakości 
usług administracyjnych. 

Na termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej 
w 2016 i 2017 roku wydano po-
nad 1,2 mln zł, w tym 811 tys. zł 
stanowiło dofinansowanie pro-
jektu z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  Efektem 
tych inwestycji jest m.in. ter-
momodernizacja budynku sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem 
przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Wąbrzeźnie, a także 
budynku Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Wąbrzeźnie przy ul. Kró-
lowej Jadwigi 9 (obecnie swoją 
siedzibę ma w nim komenda po-
wiatowa policji). 

Znaczny udział środków unij-
nych pomaga także w przebudo-
wie dróg. Jedną z nich jest droga 
powiatowa Wałycz - Wałyczyk 
(3,2 km). Całkowita wartość tego 
projektu to 4 mln zł, zaś dofi-
nansowanie z EFRR ponad 3,2 
mln zł. Inwestycja rozpoczęła się 
w czerwcu ubiegłego roku, a jej 
zakończenie zaplanowano na ko-
niec września 2018. 

– W ramach inwestycji wy-
konane zostaną m.in. przebu-
dowa i poszerzenie nawierzchni 
asfaltowej wraz ze zwiększeniem 
nośności drogi (do 115 kN/oś), 
przebudowa istniejących zjazdów 
z drogi oraz przebudowa skrzy-
żowań z drogami gminnymi, od-
tworzenie istniejących rowów 
melioracyjnych i oznakowanie 
pionowe oraz poziome – wyja-
śniała Anna Wetzel.

Przebudowa drogi umożliwi 

dogodny i bezpośredni dojazd do 
terenów inwestycyjnych w Wały-
czu. Trwa ponadto przebudowa 
drogi powiatowej Bursztynowo 
– Blizno (1,2 km). Wsparcie uzy-
skano tu z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Jest to część działania 
wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszeniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury. Inwesty-
cja rozpoczęła się w maju 2016 
i potrwa do końca kwietnia 2018. 
Obecnie zakończono już układa-
nie masy bitumicznej na całej 
szerokości jezdni. Do zakończe-
nia inwestycji pozostało zamon-
towanie barier energochłonnych, 
umocnienie tłuczniem poboczy 
oraz wykonanie kilku zjazdów. 
Wartość projektu to niemal 900 
tys. zł, wysokość dofinansowania 
509 tys. zł. 

Sporo projektów dotyczyło 
działań edukacyjnych. Na przy-
kład staże zawodowe dla uczniów 
ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu 
to projekt o wartości 141 tys. zł. 
Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budże-
tu państwa wyniosło prawie 134 
tys. zł, zaś wkład własny powiatu 
7 tys. zł. Projekt był realizowany 
od kwietnia 2016 do końca wrze-
śnia 2017. 

– Zrealizowanych zostało po 

25 staży w każdym roku – mó-
wiła Anna Wetzel. – Uczniowie 
odbywali je m.in. w branżach: 
mechatronicznej, logistycznej, 
informatycznej, hotelarskiej, 
ekonomicznej, handlowej, tury-
stycznej, gastronomicznej i rol-
niczej – wyliczała. – W tym 36 
staży zostało zrealizowanych 
w zawodach rekomendowanych 
przez Wojewódzką Radę Rynku 
Pracy. Były to staże dla techni-
ków mechatroniki, logistyki oraz 
informatyki – dodała Anna We-
tzel.

Każdy uczeń przepracował 
po 150 godzin i otrzymał za to 
stypendium w wysokości 1500 zł. 

W sferze edukacji pozostaje 
także projekt Szkoła Zawodow-
ców. To projekt partnerski, adre-
sowany do uczniów klas trzecich 
technikum w zawodach: technik 
mechanik, technik mechatronik 
i technik logistyk. Liderem pro-
jektu jest Województwo Kujaw-
sko-Pomorskie, zaś partnerami 
Stowarzyszenie Europa Kujaw 
i Pomorza oraz siedem lokalnych 
samorządów (w tym powiat wą-
brzeski). Projekt realizowany jest 
w latach 2017-2018. Wśród przyję-
tych zadań przewiduje np. staże 
zawodowe (24 uczniów), kursy 
zawodowe zakończone certyfi-
katem (12 uczniów), innowacyjne 
zajęcia na wyższej uczelni (30 
uczniów), wyposażenie pracow-

ni języka obcego (15 stanowisk) 
i wyposażenie pracowni zawodo-
wej (8 stanowisk komputerowych 
wraz z oprogramowaniem). 

Kolejne projekty edukacyjne 
to: Szkoła dla każdego (Access to 
School Everyone w ramach Era-
smusa+) i staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół za-
wodowych oraz mobilność kadry 
kształcenia zawodowego. War-
tość pierwszego projektu wynosi 
107 tys. zł. Jego realizacja trwała 
od 2015 do 2017 roku. Drugi pro-
jekt realizowany był w latach 
20162017, a jego wartość to 135 
tys. zł. Uczniowie wzięli udział 
w dwutygodniowych praktykach 
zawodowych w Portugalii. 

Natomiast od lutego br. roz-
pocznie się projekt Dziś nauka, 
jutro praca II. Potrwa on d końca 
stycznia 2020 roku. Wartość pro-
jektu wynosi 1,6 mln zł, w tym 
przyznane dofinansowanie nie-
mal 1,4 mln zł. Wkład własny po-
wiatu ok. 245 tys. zł. Wsparciem 
zostanie objętych 250 uczniów 
(technikum i szkoły branżowej 
I stopnia w ZSZ Wąbrzeźno i ZS 
Wronie) oraz 2 nauczycieli. 

Od początku roku 2017 reali-
zowany jest projekt Wsparcie ak-
tywności zawodowej osób bezro-
botnych w powiecie wąbrzeskim 
III. Potrwa on do końca marca 
2019 roku. Wartość projektu 2,4 
mln zł, w tym 2 mln zł z EFS, 

pozostała część (364 tys. zł) to 
wkład krajowy. W minionym roku 
wartość zrealizowanego projektu 
wyniosła 1,26 mln zł. - Wsparciem 
zostanie objętych łącznie 221 osób 
bezrobotnych osób w wieku po-
wyżej 29 lat, zakwalifikowanych 
do I profilu pomocy (bezrobotni 
aktywni) lub II profilu (bezrobot-
ni wymagający wsparcia, w wieku 
powyżej 50 roku życia lub ko-
biety, lub osoby niepełnospraw-
ne, długotrwale bezrobotne, lub 
o niskich kwalifikacjach).

Projektami partnerskimi są 
ponadto: projekt Zdobądź dota-
cję na założenie firmy i zaplanuj 
własną ścieżkę kariery. Okres 
jego realizacji przypada na lata 
2017 i 2018, a wartość to 1 mln 
755 tys. zł. Dofinansowanie z EFS 
w kwocie 1 mln 712 tys. zł. Dru-
gi to Partnerstwo 6 JST na rzecz 
wdrażania wysokiej jakości usług 
administracyjnych. Został on 
zrealizowany od września 2016 
do grudnia 2017. Jego wartość 
przekracza 1,1 mln zł, dofinan-
sowanie z EFS wyniosło  980 
tys. zł, a wkład własny (niepie-
niężny) prawie 183 tys. zł. Powiat 
uczestniczy ponadto w projekcie 
partnerskim Infostrada Pomorza 
i Kujaw 2.0. Wartość projektu dla 
naszego powiatu to ponad 2,6 
mln zł (dofinansowanie z EFRR 2 
mln zł, reszta to wkład własny)

W trakcie oceny pozosta-
ją jeszcze inne wnioski złożone 
przez powiat wąbrzeski – Przez 
naukę do sukcesu II oraz utwo-
rzenie placówki opiekuńczo-
wychowawczej dla 14 dzieci. Do 
złożenia do RPO WKP 2014-2020 
zaplanowano ponadto wnioski 
o staże zawodowe dla uczniów 
ZSZ i ZS oraz projekt Dziś nauka, 
jutro praca III. 

Tekst i fot. 
(krzan)

Podczas sesji radni wysłuchali m.in. informacji o wykorzystywaniu funduszy unijnych

Wąbrzeźno

Dom kultury zaprasza na wystawy
W najbliższych dniach w WDK będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną po-
święconą historii tej instytucji oraz dzieła malarza Piotra Lewandowskiego.

WABRZEZNO–CWA.PL

Jak powiat korzysta z unijnych funduszy?
POWIAT  Podczas ostatniej sesji rady powiatu radni m.in. wysłuchali informacji o wydatkowaniu w ostat-
nich latach środków unijnych, a także jakie są możliwości ich dalszego pozyskiwania. Temat zreferowała 
Anna Wetzel, kierownik Wydziału ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji. Radni nie mieli pytań
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Kiermasz książek używanych 
odbywa się w siedzibie biblioteki 
przy ul. Wolności 38. Cena wyj-
ściowa jednej książki to zaledwie 
2 zł, ale mile widziane są wyższe 
kwoty. A jest z czego wybierać. 
Wśród kiermaszowych propozycji 
znajdują się powieści, książki dla 
dzieci, pozycje z literatury po-
pularno-naukowej oraz filmowe 

hity na DVD.
26. Finał WOŚP odbędzie się 

14 stycznia, a jego celem będzie 
pozyskanie środków „dla wyrów-
nania szans w leczeniu noworod-
ków”. Neonatologia była celem Fi-
nałów WOŚP już siedmiokrotnie. 
Ostatni raz w 2013 roku.

(pg)
fot. nadesłane

W czerwcu 2014 roku auto 
marki Renault potrąciło sze-
ściolatka jadącego na rowerze. 
Rok później, w maju, para na-
stolatków uderzyła motocyklem 
w pociąg, a w lipcu 27-latka da-
chowała osobowym fordem. 

Tym razem do wypadku do-
szło kilkaset metrów od centrum 
wsi, gdy mieszkańcy Pływaczewa 

hucznie żegnali stary rok w świe-
tlicy wiejskiej. Młody pływacze-
wianin wjechał samochodem 
osobowym w drzewo. Komenda 
Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie 
potwierdza, że mężczyzna jechał 
sam i tylko on odniósł obrażenia 
powypadkowe. Obecnie znajduje 
się w szpitalu. Według bliskich 
jest w stanie krytycznym.

Policja próbuje ustalić przy-
czyny wypadku. Funkcjonariu-
sze czekają też na wyniki badań, 
dzięki którym będzie wiadomo, 
czy mężczyzna kierował pod 
wpływem alkoholu lub środków 
odurzających, czy też był trzeź-
wy. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Za datek na WOŚP darczyńcy mogą wybrać sobie książkę lub film DVD

Kup książkę 
i wesprzyj WOŚP
Tradycyjnie wąbrzeska biblioteka włączyła się w zbiór-
kę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za 
minimalną kwotę 2 zł darczyńcy mogą nabyć ciekawą 
książkę lub film DVD.

Gmina Ryńsk

Niebezpieczny odcinek 
Pływaczewo to mała wieś, która znajduje się na odcinku drogi między Wąbrzeź-
nem a Kowalewem Pomorskim. To tam, w wieczór sylwestrowy, doszło do groź-
nego wypadku samochodowego. Niestety, nie jest to pierwsze takie zdarzenie 
w okolicy. 

Wąbrzeźno

Kibicujmy wiktorowi! 
GMINA RYŃSK  Od piątku 13 stycznia w TVP 2 będziemy mogli obserwować poczynania Wiktora Chmiela 
z Wałycza w programie The Voice Kids. Młody artysta jest uczniem Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Kowalewie Pomorskim

Gapę w Grudziądzu i Festiwal 
Piosenki Krajów Unii Europej-
skiej w Radzyniu Chełmińskim. 
Już wcześniej próbowałem swo-
ich sił w programie „Super dzie-
ciak”. Mam więc z telewizją małe 

doświadczenie. Na casting do 
programu nie pojechałem sam. 
Oprócz moich rodziców i siostry, 
towarzyszyła mi pani dyrektor 
z mojej szkoły oraz przyjacie-
le. Wiem, że mogę liczyć na ich 
wsparcie.

Jak daleko zajdzie Wiktor 
Chmiel w programie? Czy na-
stolatek ma szansę na wygraną? 
Czy The Voice Kids jest w stanie 
ukształtować go artystycznie?

Na te i inne pytania będziemy 
mogli odpowiedzieć sobie śledząc 
losy Wiktora w programie. Pierw-
szy raz trzynastolatek wystąpi 
w piątek 13 stycznia po 20.05. 
Niezależnie od pozycji, którą zaj-
mie chłopiec w talent show, jed-
no jest pewne – nastolatek udo-
wodnił, że ma talent i odwagę, by 
pokazać go innym, a telewizyjne 
doświadczenie może pozytywnie 
wpłynąć na jego twórczą przy-
szłość. Już teraz Wiktora Chmiela 
otacza spora grupa fanów, którzy 
są dumni z lokalnego artysty. 

Aleksandra Góralska
fot. nadesłane

The Voice Kids to muzyczny 
talent show, który odniósł sukces 
w ponad 30 krajach, m.in. w USA, 
Brazylii, Wielkiej Brytanii oraz In-
diach. Program składa się z kilku 
etapów: „przesłuchań w ciemno”, 
bitew, sing offu oraz wielkiego 
finału. Podczas pierwszego eta-
pu młodzi wykonawcy w wieku 
8-15 lat będą wybierani do dru-
żyn przez jury w składzie: Edyta 
Górniak, Tomson (Tomasz Lach) 
i Baron (Aleksander Milwiw-Ba-
ron) oraz Dawid Kwiatkowski.

Podczas „przesłuchań 
w ciemno” każdy z trenerów 
weźmie pod swoje skrzydła 15 
młodych artystów. Następnie, na 
etapie bitew, uczestnicy podzie-
leni na trzyosobowe grupy, sto-
czą muzyczne starcia. Każda taka 
bitwa wyłoni jednego zwycięzce, 
który trafi do etapu sing offu. 
Tam trenerzy wybiorą szóstkę 
finalistów – po dwie osoby z każ-
dej drużyny. W finale zwycięzca 
otrzyma nagrodę główną: sty-
pendium oraz możliwość wyda-
nia singla w wytwórni Universal 
Music Polska. 

– Moi rodzice dostrzegli we 
mnie talent i nie chcieli, bym 
go zmarnował. Początkowo po-
bierałem lekcje śpiewu u Iwony 
Kaczmarczyk – mówił na ła-
mach naszego tygodnika Wiktor 

Chmiel. – Ona również walczyła 
na głosy w The Voice of Poland. 
Muzyki natomiast uczy mnie pan 
Wojciech Góralski. Śpiewałem 
w szkole na apelach, wygrywałem 
też różne konkursy, na przykład 
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Dorota MajewskaKacper Zacharski

Jakub Skica

Michał i Marta Kurasiewicz

Szkolny chórek ze szkoły w Dębowej Łące

W jasełkach wystąpiły dzieci z klasy trzeciej i czwartej szkoły podstawowej

Proboszczowie przez miedzę, czyli ks. Piotr (z akordeonem) 
i ks. Szymon (z mikrofonem)

Hubert Metenia
Julia Malinowska i Karina Słapińska (z prawej) jak 
rodowite góralki zaśpiewały „Oj Maluśki, Maluśki”

WABRZEZNO–CWA.PL

Przybieżeli do Dębowej Łąki
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  W sobotę 6 stycznia w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Dębowej Łące odbył się koncert kolęd i pastorałek, a uczniowie miejscowej szkoły podstawowej wy-
stawili jasełka. Swój muzyczny talent zaprezentowała młodzież, nauczyciele, a także rodzice

– Dzisiejszy koncert to trze-
cia edycja uroczystości, która jest 
wspólną inicjatywą Szkoły Pod-
stawowej w Dębowej Łące oraz 
parafii – mówi proboszcz ks. 
Szymon Chachulski. –  Myślę, że 
udało się nam przygotować wyda-
rzenie, które spełnia oczekiwania 
lokalnej społeczności, i tej wiej-
skiej, i tej szkolnej. To inicjatywa 
oddolna, więc pewnie dlatego jest 
tak dobrze przyjmowana przez 
uczestników. A skoro się podoba, 
to na pewno będzie kontynuowa-
na w kolejnych latach. Cieszą mnie 
przede wszystkim uśmiechnięte 
twarze ludzi oraz to, że zaczyna-
ją się coraz bardziej angażować. 
Wspólnie śpiewają, grają. I jak sły-
szeliśmy, daje im to dużo radości 

–  dodaje ks. Szymon Chachulski.
Koncerty bożonarodzeniowe 

to nie jedyny pomysł organizato-
rów. 

– Mamy już pewne plany, 
ale musimy je doprecyzować. Na 
pewno będziemy starali się poru-
szyć naszą społeczność – dodaje 
nieco tajemniczo.

Jako pierwszy wystąpił szkol-
ny chórek pod kierunkiem Kari-
ny Słapińskiej. Zespół zaśpiewał 
dwie kolędy – „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki” oraz „Wśród nocnej 
ciszy”. Natomiast w utworze „Pa-
stuszek bosy” zaprezentowali się 
Marta i Michał Kurasiewicz. Z ko-
lei kolędę „Dzisiaj w Betlejem” 
zaśpiewał Kacper Zacharski, a Do-
rota Majewska (przedstawicielka 

rodziców) zaprezentowała „Cichą 
noc”. 

Instrumentalną wersję kolędy 
„Wśród nocnej ciszy” na akorde-
onie przygotował natomiast Jakub 
Skica. Z żywą reakcją publiczności 
spotkały się także góralskie nuty 
kolędy „Oj Maluśki, Maluśki” w wy-
konaniu Kariny Słapińskiej (wokal 
i skrzypce) oraz Julii Malinowskiej. 
Słuchaczy wzruszyła także „Kolę-
da dla nieobecnych”, zaśpiewana 
przez Julię. Instrumentalne wersje 
dwóch kolęd zaprezentował po-
nadto Hubert Metenia. Poza tym 
dzieci z klasy trzeciej i czwartej 
miejscowej szkoły podstawowej 
przedstawiły jasełka. Nad ich wy-
stępem czuwały nauczycielki Aga-
ta Masheimer i Anna Lubińska.  

Muzyczne spotkanie przebie-
gało w radosnej atmosferze, a do 
śpiewania przyłączała się także 
publiczność. Niespodziankę sta-
nowiła ponadto wizyta ks. Piotra 
Rutkowskiego (sąsiada zza mie-
dzy, jak określił go ks. Szymon). 
Proboszcz parafii w Łobdowie 
i Kurkocinie, znany z zamiłowania 
do muzyki, grając na akordeonie 
i śpiewając kolędy, wystąpił w fi-
nale bożonarodzeniowego kon-
certu.

Tekst i fot. 
Krzysztof Zaniewski



Czwartek 11 stycznia 2018 SpołeczeńStwo  7  WABRZEZNO–CWA.PL

– Ideą tej akcji jest wysyłanie 
tradycyjnych listów, kartek i innych 
prac do ciężko chorych dzieci. Nasi 
uczniowie z zapałem zareagowa-
li na pomysł wzięcia udziału w tej 
akcji – mówi anglistka Judyta Latu-
szek. – Kiedy dowiedzieliśmy się, że 
możemy pomóc, postanowiliśmy 

prześledzić różne profile i znaleźć 
dziecko, które najpilniej potrzebu-
je  wsparcia. Wybraliśmy Wiktorię, 
która czeka na przeszczep serca. 
W naszych pracach znalazły się nie 
tylko życzenia zdrowia i szczęścia, 
ale także listy, kartki z życzeniami 
świątecznymi w języku polskim 

i angielskim oraz drobne upominki 
- dodaje nauczycielka.

Nadawcy Marzycielskiej Pocz-
ty mają nadzieję, że przygotowane 
przez nich prace wywołają uśmiech 
na twarzy Wiktorii.

oprac. (krzan)
fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Marzycielska Poczta w SP nr 3
W ramach szkolnego koła języka angielskiego dla klas III-IV uczniowie wąbrze-
skiej „trójki” wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”. 

Tym razem uczestnicy zosta-
ną zapoznani z nowymi technika-
mi metody wiązania sznurków. 

– Dzięki tej metodzie można 
wyplatać wiele rzeczy, zaczynając 
od kwietników, poprzez naszyj-
niki, makaty ścienne, kończąc na 
torebkach i plecakach – mówi in-
struktorka Anna Skwark. 

Do wyrobu przedmiotów za 
pomocą technik makramy moż-
na używać m.in. nici lnianych, je-
dwabnych oraz sizalu. Uczestnicy 
zajęć będą mieli okazję przypo-
mnieć sobie poznany wcześniej 

wzór podstawowy (podwójny 
płaski), ale też nauczą się innych 
splotów, dzięki którym można 
tworzyć m.in. makatki. 

– Planuję, że uczestnicy 
wyplotą sowę, która może słu-
żyć jako brelok lub gdy użyjemy 
grubego sznurka, jako ozdoba na 
ścianę czy okno – zachęca Anna 
Skwark.

Zapisy w Dziale Animacji Kul-
tury WDK do 15 stycznia. Więcej 
informacji pod nr tel. 56 688 17 27, 
wew. 24.

oprac. (krzan)

Warsztaty z makramy
Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na kolejną odsłonę 
warsztatów z makramy. Zajęcia odbędą się w dniach 
22, 24 stycznia. Ich koszt to 15 zł/os. Liczba miejsc 
ograniczona.

Wąbrzeźno

r e K L A M A  W  c W A

TeL.  608 688 587
z A D z w o ń

Nigdy nie zwątpił
Region  Mariusz Szyjkowki z Golubia-Dobrzynia, pomimo 
niepełnosprawności, nie poddaje się i walczy. My możemy mu 
pomóc w powrocie do zdrowia, przekazując 1 procent podatku

Mężczyzna ma 26 lat. 3 sierp-
nia 2014 roku uległ bardzo po-
ważnemu wypadkowi, podczas 
którego złamał kręgosłup szyjny 
na wysokości c5-c6 oraz uszko-
dził rdzeń kręgowy.

– Na skutek poniesionych 
obrażeń zostałem sparaliżowany 
czterokończynowo (tetraplegia) 
– mówi Mariusz. – Mój stan po 
wypadku był bardzo ciężki, byłem 
całkowicie sparaliżowany. Nie 
poddałem się, rozpocząłem wiel-

ką walkę o powrót do 
zdrowia, która ciągle 
trwa. Po odbytych re-
habilitacjach odzyska-
łem częściową władzę 
w rękach, staram się 
odzyskać jak najlep-
szą formę fizyczną. 
Bardzo chciałbym być 
samodzielnym, od 
nikogo niezależnym 
człowiekiem. Mimo 
wielkiego wysiłku, 
ogromnej pracy, na-
dal potrzebuję cało-
dobowej opieki, którą 
daje mi cała kochana 
rodzina i przyjaciele, 
którzy wspierają i do-
pingują mnie w ciągłej 
walce.

Mariusz nie pod-
daje się i pomimo 
wielu przeciwności, 
walczy i stawia czoła 
problemom jakie nie-
sie za sobą niepełno-

sprawność. Ma różne motywacje 
do działania, w tym historie in-
nych niepełnosprawnych.

– Mój ulubiony cytat to: „Ni-
gdy nie zwątpiłem w moją podróż 
po sprawność. Wiem, że przezna-
czenie odebrało mi zdrowie i wie-
rzę, że gdzieś tam w gwiazdach, 
zapisany jest dzień, kiedy wsta-
nę. Nie wiem jak długo będę na 
to czekał, ale się doczekam. Nie 
wiem, czy po śmierci ludzie mają 
nogi, czy też nie, ale nawet jeśli 

tam miałbym biegać, to ja sobie 
poczekam. Oczywiście, wolałbym 
stąpać tu po ziemi.” cytat pocho-
dzi z książki „Balans” Angeliki No-
wak, poruszający tematykę osób 
niepełnosprawnych, każdemu ją 
serdecznie polecam – opowiada 
Mariusz.

Mariusz jest pod skrzydłami 
fundacji Pomoc Osobom Niepeł-
nosprawnym „Słoneczko”. Każ-
dy, kto chce wesprzeć i pomóc 
mu wrócić do jak największej 
sprawności może wpłacać 1 proc. 
swojego podatku na jego konto. 
Pieniądze są bardzo potrzebne, 
przede wszystkim na sprzęty re-
habilitacyjne.

– chciałbym je przeznaczyć 
na nowy wózek – tłumaczy Ma-
riusz. – Niestety ten, który mam 
zrobił się dla mnie za mały.

Koszt nowego wózka inwa-
lidzkiego to ok. 12 tys. zł. Mariusz 
Szyjkowski planuje też kolejne 
turnusy rehabilitacyjne, które są 
niezbędne do dalszej rehabilita-
cji.

– rehabilitacja, leki, sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny oraz 
przystosowanie otoczenia do 
stanu mojego zdrowia pochłania-
ją olbrzymie pieniądze, dlatego 
zwracam się do ludzi dobrej woli 
z prośbą o pomoc i przekazanie 1 
proc. podatku. Za okazaną pomoc 
z góry dziękuję – prosi Mariusz.

(nał)
fot. nadesłane

Pieniądze 
na projekty ngo-sów
Do 15 stycznia organizacje pozarządowe mogą skła-
dać wnioski w otwartych konkursach ofert, ogłoszo-
nych przez zarząd województwa. 

Region 

Planowana suma wsparcia na 
realizację tego rodzaju przedsię-
wzięć to ponad 7 milionów złotych. 
Wnioski można składać za pomocą 
internetowego generatora .

– Działające w kujawsko-
pomorskim instytucje trzeciego 
sektora to ważni partnerzy samo-
rządowych władz województwa 
w niemal każdym obszarze życia 
społecznego i gospodarczego. Ko-
rzystamy z ich wiedzy i doświad-
czenia, dzięki czemu nasze wspól-
ne inicjatywy są bardziej skuteczne 
i efektywne. Gorąco zachęcam do 
aplikowania o środki w naszych 
konkursach, życzę dobrych 
pomysłów na projekty – 
mówi marszałek Piotr 
całbecki.

Ogłoszone przez 
urząd marszał-
kowski konkursy 
dotyczą realizacji 
projektów między 
innymi w zakresie 
kultury, sportu, roz-
wiązywania problemów uzależ-

nień, pomocy społecznej, ochrony 
zdrowia, turystyki i działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego. Nabór wniosków 
w większości z nich potrwa do 15 
stycznia. Wkrótce ogłoszenie ko-
lejnych konkursów z dziedziny 
sportu. 

oprac. (ToB)
fot. archiwum
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orszak trzech Króli
WĄBRZEŹNO  Święto Trzech Króli jest obchodzone w całym kraju 6 stycznia. Tego dnia również 
w Wąbrzeźnie odbyły się uliczne jasełka, połączone ze wspólnym kolędowaniem rodziców i dzieci. 
Najciekawsze i najoryginalniejsze stroje orszakowe zostały nagrodzone

Celebrowanie święta Trzech 
Króli rozpoczęło się mszą świę-
tą w Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej. Następnie orszak 
ruszył do kościoła Matki Bożej 
Królowej Polski. Tam uczestnicy 
korowodu zaprezentowali swoje 
stroje – królów, aniołów, Maryi 
i pastuszków. Symbolikę święta 
Trzech Króli przedstawił ksiądz 
Paweł Dąbrowski, który zażarto-
wał, że przebrał się za czwartego 
władcę. Według wielu opracowań 
i legend, królów mogło być więcej 
niż trzech. O muzyczną oprawę 
spotkania zadbał zespół Ichtis.

– Zaśpiewane kolędy wpro-
wadziły publiczność w świątecz-

ny, radosny klimat. Atmosfera 
tego dnia była podniosła, a ciepło 
i dobro bijące od dzieci i doro-
słych sprawiało, że uśmiech gościł 
na niejednej buzi – mówi Dorota 
Otremba z Wąbrzeskiego Domu 
Kultury, który zorganizował or-
szak wraz z dwiema wąbrzeskimi 
parafiami.

Uczestnicy korowodu, którzy 
mieli najciekawsze i najoryginal-
niejsze stroje otrzymali nagro-
dy. Pierwsze miejsce zajęli: Hu-
bert Szymański, Michał Adamus 
i uczestnicy Warsztatu Terapii Za-
jęciowej. Na drugim miejscu zna-
leźli się: Jakub Wojnowski, Jasiu 
Patyk, Zbigniew Stożyński i Bar-

tłomiej Grzębski. Trzecie miejsce 
przypadło: Pawłowi Wojnowskie-
mu, Natalii Okrasie, Julii Sipak 
i Frankowi Szczepańskiemu.

Święto Trzech Króli to zwy-
czajowa nazwa święta Objawie-
nia Pańskiego. Objawienie, ina-
czej Epifania, oznacza zjawienie 
się, ukazanie się Boga w ludzkiej 
postaci. Święto Objawienia Pań-
skiego wiąże się z historią trzech 
mędrców ze wschodu: Kacpra, 
Melchiora i Baltazara, którzy 
podążając za gwiazdą, przybyli 
oddać pokłon małemu Jezusowi 
i złożyć mu w darze złoto, kadzi-
dło i mirrę.

Tekst i fot. (pg)

Uczestnicy orszaku zaprezentowali stroje w kościele Matki Bożej Królowej Polski

Wagę święta Trzech Króli podkreślił orszak

Strój Maryi był jednym z najchętniej 
wybieranych przebrań 
przez dziewczynki

O symbolice święta opowiedział 
ks. Paweł Dąbrowski

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej

Jednym z darów przyniesionych przez mędrców była mirra
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Sprawdź ważność dowodu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypo-
mina o obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego. 
Nieważny dowód nie potwierdza naszej tożsamości i oby-
watelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Resort informuje, 
że w 2017 roku ważność dowodu osobistego skończyła się 
4 mln 729 tys. Polaków. Prawie 870 tys. tych osób, którym 
w 2017 r. upłynął 10-letni okres ważności dowodu, nadal nie 
odebrało nowego dokumentu. W pierwszym kwartale 2018 r. 
upływa termin ważności dowodów kolejnego miliona osób. 

Lepsza ochrona klientów 

� rm telekomunikacyjnych 

4 stycznia rząd przyjął projekt nowelizacji prawa 

telekomunikacyjnego. Główna zmiana ma poprawić 

kontakt służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

z odbiorcami. Wprowadzony zostanie nowy system 

powiadamiania obywateli o zagrożeniach. Na nu-

mery abonentów przebywających na określonym 

terenie będą wysłane SMS-y z ostrzeżeniem np. 

o zbliżającym się huraganie. Informacja będzie po-

chodzić z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dane pedo� lów w internecie  

Od 1 stycznia nazwiska gwałcicieli i pedo� lów są jawne. 
Można je znaleźć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na 
Tle Seksualnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z dwóch części: 
ogólnodostępnej (rejestr publiczny) i z dostępem ograni-
czonym (dla przedstawicieli organów ścigania oraz instytucji 
zajmujących się opieką nad dziećmi). W rejestrze dostępnym 
dla wszystkich można znaleźć imiona, nazwiska i zdjęcia 
768 osób. Są to przede wszystkim ci, którzy dopuścili się 
gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia oraz sprawcy 
gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. W rejestrze tra-
� my także na miejscowości, w których te osoby obecnie 
przebywają.

Kiedy przypada wolne?

W nowym roku przypadnie kilka terminów, któ-re są określane jako dni ustawowo wolne od pracy. Oprócz dat, które już za nami (Nowy Rok, Trzech Króli), odpoczniemy: 1 i 2 kwietnia (Wiel-kanoc), 1 i 3 maja (Święto Pracy i Konstytucji 3 Maja), 20 maja (Zesłanie Ducha Świętego), 31 maja (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Woj-ska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Ma-ryi Panny), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości) oraz 25 i 26 grudnia (święta Bożego Narodzenia).

Obrona konieczna z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Karom nie będzie 
podlegał ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej, odpierając 
zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo 
przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, po-
przedzony wdarciem się do tych miejsc. Kara ma obowiązywać jedynie 
w przypadku, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące, 
a więc sposób obrony nie byłby odpowiedni do zagrożenia wynikające-
go z zachowania napastnika.

Nowe numery dla komórek   

Pod koniec grudnia zostało opublikowane zno-
welizowane rozporządzenie resortu cyfryzacji 
w sprawie planu numeracji krajowej. W naszym 
kraju przybędzie 10 milionów nowych numerów, 
które będą rozpoczynać się cyframi: 45. Minister-
stwo informuje, że potrzeba zmian wynikała z ko-
nieczności zwiększenia zasobów numeracji dla sieci 
ruchomych w związku z wyczerpaniem się dotych-
czas użytkowanych zakresów numeracji. 

Rekompensaty dla rolników? 

Resort rolnictwa konsultuje projekt ustawy o funduszach ochrony przy-
chodów rolniczych. Przepisy dają możliwość wypłacania gospodarzom 
rekompensaty z funduszu w sytuacji, gdy w wyniku prowadzonej przez 
nich działalności ich przychody znacznie się obniżą. Rolnik będzie mógł 
otrzymać rekompensatę, gdy strata przychodów będzie większa niż 
30 proc. średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat lub też 
straty wystąpiły wskutek klęski żywiołowej nieobjętej ubezpieczeniem, 
w wyniku chorób zakaźnych zwierząt lub roślin, spadku cen produktów 
rolnych, ograniczeń w handlu zagranicznym. W połowie stycznia od-
będzie się debata z organizacjami rolniczymi na temat proponowanych 
przepisów. 
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Akcyza do zwrotu
1 lutego rozpocznie się kampania składania wnio-
sków o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego 
paliwa rolniczego. 

CEPiK

Uprawa

Dopłaty

Finanse

Żmudna rejestracja 

Zima bez zimy

Wnioski elektroniczne

Pomoc dla pszczelarzy

Rolnicy, którzy kupili nowe maszyny mogą mieć pro-
blemy podczas ich rejestracji. 

Latem ubiegłego roku rolnicy w naszym kraju wysia-
li rzepak ozimy na ponad 6 milionach hektarów. Co 
roku zima jest decydująca dla tych upraw. Jak obec-
nie przebiega wegetacja rzepaku?

Od nowego roku rolnicy muszą przestawić się na 
elektroniczny sposób załatwiania dopłat bezpośred-
nich. Nadszedł czas e-wniosków. 

Do 28 lutego rolnicy – pszczelarze mogą ubiegać się o wsparcie w ramach progra-
mu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu.

Finanse

Antybiotyki pod lupą
LEKI  Główny lekarz weterynarii ostrzega rolników przed sto-
sowaniem antybiotyków niewiadomego pochodzenia

mimo że sami nie są w stanie prze-
skoczyć wadliwego systemu. 

Tego typu problemy trwają od 
połowy listopada, gdy uruchomio-
no tzw. CEPiK. Miał rejestrować 
wszystkie dane o pojazdach, ale od 
jego uruchomienia nie udało się 
poprawić wad. Efektem jest wydłu-
żenie czasu rejestracji o 100 proc. 
i więcej. Nowy system informatycz-
ny ma zacząć działać w czerwcu. 

(pw)

Winny kolejkom i długiemu 
oczekiwaniu na rejestrację nie jest 
urzędnik w powiecie, ale system 
Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców. Miał on sprawić, że 

obsługa klientów będzie prostsza, 
ale stało się odwrotnie. Kolejki 
w wydziałach komunikacji stają się 
coraz dłuższe, a urzędnicy muszą 
wysłuchiwać pretensji petentów, 

Przypomnijmy, że doku-
menty składa się dwa razy do 
roku. Pierwszy okres to luty. 

Wówczas rolnicy mogą zgłaszać 
się z wnioskami do urzędów 
gmin i starać o zwrot akcyzy 
za paliwo, które kupili w okre-
sie od 1 sierpnia ubiegłego roku 
do 31 stycznia bieżącego roku. 
Pamiętajmy, że konieczne jest 
dołączenie faktur. Limit zwrotu 
podatku akcyzowego w 2018 r. 
wynosi 86 zł za hektar użytków 
rolnych. Na pieniądze można li-
czyć w kwietniu. 

Druga tura składania wnio-
sków przypada w sierpniu i do-
tyczy okresu od 1 lutego do 31 
lipca tego roku. W tym przypad-
ku wypłaty będą realizowane 
w październiku. 

(pw), fot. ilustracyjne

Żniwa opóźnione z powodu 
opadów sprawiły, że siewy rze-
paku w naszym regionie nie od-
były się w optymalnym terminie. 
Jesień także nie należała do ła-
godnych i była mokra. Miejscami 

suma opadów przekraczała wielo-
letnią normę o 300 proc. Naraziło 
to rzepaki na porażenie kiłą ka-
pusty. Ale rośliny zdołały przygo-
tować się do zimy. W tym okresie 
rzepak najlepiej przechowuje się 

pod cienką warstwą śniegu, któ-
ra zabezpiecza go przed mrozem 
i zimnym wiatrem. Tegoroczna 
zima jest jednak bardzo nietypo-
wa. Śnieg leżał na polach zaled-
wie kilka razy. Wciąż jest bardzo 
wilgotno, a temperatury wyższe 
od średnich o ok. 10 stopni Cel-
sjusza. 

Tam, gdzie powstały zasto-
iska wodne, rośliny wyginęły bądź 
mają się bardzo źle. Jeśli pojawią 
się silne mrozy, a na czas nie 
spadnie śnieg, będzie to dużym 
zagrożeniem dla upraw. 

(pw)

Chociaż wielu woli składanie 
wniosków w tradycyjnej, papie-
rowej formie, wypełnianie ich 
w komputerze ma sprawić, że 
unikniemy prostych błędów, jak 
np. pozostawienie pustego pola. 
Program automatycznie wskaże 
miejsca do uzupełnienia. 

Planowane są szkolenia oraz 
konsultacje z ekspertami, któ-
rzy pomogą rolnikom wypełniać 
nowy rodzaj wniosków. Będzie 
to konieczne, ponieważ w ubie-
głym roku tylko 1 na 100 wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie 

przesłano przez internet. 
Aplikacja służąca do skła-

dania wniosków ma być bardzo 
łatwa w obsłudze. Jak będzie 
– okaże się w praktyce. W ra-
zie czego rolnicy będą także 
dostawać wnioski w wersji pa-
pierowej. To zabezpieczenie na 
przykład na wypadek wadliwo-
ści oprogramowania. 

Składanie dokumentów 
w tegorocznej kampanii roz-
pocznie się 15 marca i potrwa 
do 15 maja. 

(pw)

Na pomoc mogą liczyć właści-
ciele pasiek składających się z 10-
80 rodzin. Nie jest ona jednak ad-
resowana do osób prowadzących 
działy specjalne produkcji rolnej 
w postaci pasiek. Pieniądze moż-
na przeznaczyć na zakup nowych 
rodzin pszczelich, odkładów oraz 
uli. 

Program nosi nazwę „Ochro-
na bioróżnorodności poprzez 
działania na rzecz zwiększenia 
populacji pszczół 2018”. Jego ce-
lem jest zwiększenie populacji 
pszczół w naszym województwie. 
Do rozdysponowania jest 500 tys. 
zł. Pszczelarze mogą liczyć mini-
malnie na 1 tys. zł, a maksymalnie 

na 6 tys. zł. 
Aby uzyskać pomoc, należy 

do 28 lutego br. wypełnić wniosek 
dostępny na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu. Rozstrzygnięcie 
planowane jest do 30 marca. 

(pw), fot. ilustracyjne

Weterynarze, walcząc z nad-
używaniem antybiotyków, mają 
przede wszystkim na celu przeciw-
stawienie się rosnącej antybioty-
koodporności. Lekarze nadal będą 
przeprowadzać kontrole, zwłasz-
cza wody podawanej zwierzętom. 
Analizowane będą także doku-
menty, które pozostawiają lekarze 
weterynarii po każdorazowym le-
czeniu zwierząt. „W przypadku po-

twierdzenia, że w gospodarstwie 
były lub są stosowane antybiotyki 
niewiadomego pochodzenia, lub 
właściciel zwierząt nie posiada do-
kumentacji leczenia, zwierzęta nie 
będą mogły zostać przeznaczone 
do spożycia” – informuje Główny 
Lekarz Weterynarii. 

Antybiotyki są stosowane 
przez niektórych farmerów, by 
maksymalizować zyski. Faszero-

wane nimi zwierzęta są mniej po-
datne na choroby i rosną szybciej. 
Ale skutkuje to tym, że bakterie 
stają się coraz bardziej odporne, 
a to rodzi duże zagrożenie w przy-
padku zakażenia – nie będzie go 
jak leczyć. Jedzenie mięsa zwierząt 
karmionych tymi środkami ma 
także negatywny wpływ na nasze 
zdrowie. 

(pw)
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Wąbrzeźno
 W poniedziałek 15 stycznia o 17.30 WDK organizuje zajęcia kreatywne dla 

dzieci Tym razem milusińscy będą przygotowywać kartki dla babci i dziadka oraz 
mydełka. 

 W piątek 19 stycznia o 18.00 w WDK zostanie otwarta wystawa malarska 
Piotra Lewandowskiego. Artysta tworzy w kilku technikach, lecz najbliższe jest mu 
malarstwo olejne. Lewandowski tworzy zarówno obrazy przedstawiające martwą 
naturę, jak i abstrakcje czy pejzaże. Wstęp wolny. 

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

 24 stycznia o 18.00 planowany jest Koncert Noworoczny w wykonaniu ucz-
niów szkoły muzycznej I stopnia Res Facta Musica. Wstęp bezpłatny. 

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

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

Golub-Dobrzyñ 
 W sobotę 13 stycznia w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni wystąpi Zespół 

Bydgoskich Solistów Arte Con Brio. Formację tworzą wybitni artyści Opery Nova, 
Filharmonii Pomorskiej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Początki bydgoskiej 
grupy sięgają 1999 roku. Nieprzerwanie kierownikiem artystycznym Arte Con Brio 
jest Mirosław Przybył. Publiczność usłyszy interpretacje klasycznych przebojów, 
utwory kościelne, operowe, rozrywkowe czy filmowe. W programie m.in. „To były 
piękne dni” Haliny Kunickiej, „I Will Always Love You” Whitney Houston czy „Nie 
dokazuj” Marka Grechuty. Początek koncertu o 17.00. Bilety kosztują 50 zł. 

 20 stycznia w golubsko-dobrzyńskim domu kultury zaśpiewa wokalista James 
Harries. Brytyjski artysta urodził się w 1974 roku, pochodzi z Manchesteru. Od 1990 
roku mieszka i tworzy w Czechach. Jego muzykę można określić jako mieszankę 
folku, indie i alternatywnego rocka. Zasłynął takimi utworami jak: „Salvation”, 
„Schooting Star” czy „Lights”. Bilety kosztują 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu 
koncertu. Początek o 20.00. 

 Dom kultury zaprasza w czwartki o 18.00 na zajęcia zumba fitness dla dorosłych 
i młodzieży. Ćwiczenia prowadzi Monika Adamczyk. 

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

Rypin
 Publiczne Gimnazjum w Rogowie już po raz 15. organizuje gminny finał WOŚP. 

W niedzielę 14 stycznia planowane są występy wokalne, popisy taneczne i licytacja 
gadżetów WOŚP. Zagra także formacja Reflex. Początek o 13.00. O 18.00 planowane 
jest światełko do nieba.  

Lipno
 Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie zapowiada 

się niezwykle ciekawie. Imprezy rozpoczną się już w piątek 12 stycznia. O 16.00 
można wybrać się na turniej koszykarskich trójek w hali przy ul. Traugutta. W tym 
samym czasie w Zespole Szkół Technicznych przy ul Okrzei zostanie rozegrany 
turniej piłkarski. W sobotę 13 stycznia od 10.00 w hali przy Traugutta warto zobaczyć 
turniej siatkówki. Najwięcej atrakcji organizatorzy przygotowali na niedzielę. 
W godz. 10.00-13.00 w kinie Nawojka planowane są prezentacje artystyczne, a na 
lipnowskiej pływalni – impreza pod hasłem „Pierwszy oddech pod wodą”. Także 
o 10.00 w hali przy Traugutta będzie można obejrzeć turniej piłki halowej dzieci. 
O tej samej godzinie na torze motocrossowym w Lipnie ruszy rodzinny rajd off. Z ko-
lei o 11.00 rozpocznie się turniej w klubie strzeleckim VIS. Wielki finał zaplanowano 
na placu Dekerta od 14.30. W programie m.in. licytacje, występy muzyczne (Zdrowa 
Woda – 18.45, Sztoss – 20.45) i światełko do nieba (20.00). 

 W niedzielę 21 stycznia w kinie Nawojka, jak co roku, zostanie zorganizowany 
Koncert Noworoczny.  Początek o 18.00. Wstęp wolny. 

 We wtorek 23 stycznia warto wybrać się do lipnowskiego kina na „Koncert 
z uśmiechem” w wykonaniu artystów z bydgoskiej Orkiestry im. Johanna Straussa. 
Bilety w cenie 25 zł są już do nabycia w sekretariacie MCK. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Początek roku z teatrem
REGION  Styczeń w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Te-
atrze Muzycznym w Toruniu zapowiada się niezwykle atrakcyj-
nie. Będzie można zobaczyć m.in. spektakl „Machiavelli” oraz 
usłyszeć utwory Jerzego Wasowskiego (Kabaret Starszych Pa-
nów) i Mariana Hemara

Rozrywka

Kabarety wracają do Skrwilna 
W sobotę 3 marca w Skrwilnie (powiat rypiński) już po raz ósmy zostanie zorga-
nizowany Wieczór Kabaretowy. Tym razem wystąpią: Jurki oraz Marcin Daniec. 

W poprzednich la-
tach w Skrwilnie wy-
stępowali m.in. artyści 
z grupy Smile, Łowcy. 
B, kabarety: Młodych 
Panów, K2 i Paranienor-
malni. 

– Pomysł pojawił 
się już kilka lat temu, 
gdy byłem na wieczorze 
kabaretowym w Brod-
nicy w hali MOSiR-u – 
tłumaczył na łamach 
naszego tygodnika wójt 
Dariusz Kolczyński. 
– Patrząc na tamten 
obiekt i wyobrażając so-
bie halę, który wówczas 
była dopiero budowana 
pomyślałem, że trzeba 
spróbować i to od sa-

mego początku. Chodziło o to, 
żeby mieszkańcy mogli spędzić 
w tym obiekcie trochę czasu 
w miłej atmosferze i przy niezłej 
ofercie kulturalnej. Impreza od 
początku miała być biletowana, 
ale w takim wymiarze finanso-
wym, który nie byłby barierą dla 
mieszkańców.

W tym roku Skrwilno od-
wiedzą artyści z kabaretu Jurki 
oraz Marcin Daniec. Impreza już 
3 marca od 19.00 w hali sporto-
wej w Skrwilnie. Bilety kosztują 
55 zł i będą do nabycia od po-
niedziałku 15 stycznia w kasie 
Urzędu Gminy Skrwilno przy ul. 
Rypińskiej 7. Liczba miejsc ogra-
niczona. 

(ToB)
fot. UG Skrwilno

Już we wtorek 16 stycznia 
o 19.00 odbędzie się premiera 
spektaklu muzycznego, opartego 
na komedii słynnego włoskiego po-
lityka i dyplomaty Niccolo Machia-
velliego, pt. „Machiavelli”. 

– Powstała w XVI wieku 
sztuka, opowiadająca o zepsuciu 
społeczeństwa i wszechobecnej 
głupocie, zgrabnie splata się z jaz-
zowo-rockowymi piosenkami za-
aranżowanymi przez kierownika 
muzycznego przedstawienia To-
masza Lewandowskiego – opowia-
da Paweł Wiliński z działu Promocji 
i Impresariatu Teatru Muzycznego 
w Toruniu. 

Spektakl zostanie wystawiony 
także następnego dnia, 17 stycznia 
o 19.00 w Tumulcie, przy Rynku 
Nowomiejskim 28. 

21 stycznia, czyli w Dzień Bab-

ci, o 18.00 będzie można zobaczyć 
spektakl muzyczny pt. „Walc ka-
meralny, czyli Pan Wasowski mniej 
znany” w reżyserii Jacka Bończyka. 
Sztuka została poświęcona twór-
czości Jerzego Wasowskiego, zna-
nego m.in. z Kabaretu Starszych 
Panów. Utwory zostaną wykona-
ne przez Klementynę Umer przy 
akompaniamencie Fabiana Wło-
darka i Michała Jarosa. Kiedyś te 
utwory wykonywały damy polskiej 
sceny muzycznej – Irena Santor 
czy Violetta Villas. W rolę narratora 
wciela się Grzegorz Wasowski, syn 
Jerzego. 

W dniach 22 (o 19.00) i 23 
stycznia (11.00) warto wybrać się 
na spektakl „Hemar. Marchewka 
– próba generalizacji”, poświęcony 
piosenkom i tekstom satyrycznym 
poety Mariana Hemara. Co ciekawe, 

uczestniczący w spektaklu aktorzy 
(Agnieszka Brenzak, Paulina Gro-
chowska, Jeremiasz Gzyl i Maciej 
Makowski) nie tylko śpiewają, ale 
też wykonują utwory instrumen-
talnie.

Sporą atrakcją dla dzieci będzie 
przedstawienie „Jacek i Placek na 
tropie księżyca”, które już 25 stycz-
nia o 9.00 i 11.30. To historia dwóch 
krnąbrnych bliźniaków, którzy 
uciekają z domu, by odnaleźć swo-
jego tatę. W spektaklu zostały wy-
korzystane piosenki legendarnego 
polskiego zespołu Lady Pank.

Pod koniec miesiąca zostanie 
wystawiona sztuka autorstwa nie-
mieckiego muzykologa Paula Bar-
dza w reżyserii Pawła Okońskiego 
pt. „Kolacja na cztery ręce”. Akcja 
opiera się na fikcyjnym spotkaniu 
dwóch genialnych muzyków – Je-
rzego Fryderyka Haendla i Jana Se-
bastiana Bacha. Spektakl 27 stycz-
nia o 19.00. 

Styczeń w Teatrze Muzycznym 
zakończy się koncertem Nuli Stan-
kiewicz i Janusza Strobla pt. „Byle 
nie o miłości”. 28 stycznia o 18.00 
będzie można usłyszeć piosenki 
autorstwa Agnieszki Osieckiej. 

Kasa jest czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00-
17.00 przy ul. Kopernika 4 oraz na 
godzinę przed spektaklem przy 
Rynku Nowomiejskim 28. Rezerwa-
cja biletów online na stronie: www.
teatrmuzyczny.torun.pl. 

oprac. (ToB)
fot. nadesłane

We wtorek 16 stycznia o 19.00 odbędzie się premiera 
spektaklu muzycznego pt. „Machiavelli”





Czwartek, 11 stycznia 2018

20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 56
09:15 Blondynka odc. 68 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 27 s. 2 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 18 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 2 serial
14:00 Elif odc. 171 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 6
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 44 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3240 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 9 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 192 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:25 Największa porodówka świata 
 - dokumentalny 
00:30 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 7 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 121 - serial

06:20 Szpital odc. 229 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 162 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów odc. 7 s. 4

09:10 Brzydula odc. 225 - serial

09:45 Brzydula odc. 226 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 504 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 163 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 403 - serial

14:55 Szpital odc. 230 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 227 - serial

18:30 Brzydula odc. 228 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 505 - serial

20:00 Legenda telewizji II: Kontynuacja 

 - komedia 

22:25 Oszuści odc. 10 - serial

23:25 Niewierni odc. 10 - serial

00:25 Ognista miłość - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 11 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 11 - serial
08:00 V.I.P. odc. 20 - serial
09:00 Esmeralda odc. 95 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 96 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 7 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 327 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 8 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 160
15:00 Detektywi w akcji odc. 9 - serial
16:00 Esmeralda odc. 97 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 98 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 8 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 127 - serial
21:05 Naznaczony - horror 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 128 - serial
00:20 Jaś Fasola odc. 14 - serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 202 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
08:00 Rewir odc. 7 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 2 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 8 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 66 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 37 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 38 - serial
17:05 Rewir odc. 8 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 7 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
20:00 Superfast! Komedia 
22:05 Sądny dzień - komedia 
00:00 Handel - sensacyjny 

08:00 Teledysk 

08:05 Zakładka odc. 2

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Słoneczny zegar - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 15 - serial

12:15 Czterdziestolatek odc. 16 - serial

13:20 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat 

15:30 Chuligan literacki 

16:05 Wróżby kumaka 

 - dramat obyczajowy 

17:55 Richard Strauss. Na drugim 

 brzegu tęczy - dokumentalny 

19:45 Danny Boy - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Hogo fogo Homolka - komedia 

21:45 Dziennik fi lozofa odc. 9

22:00 Szwedzka teoria miłości 

 - dokumentalny 

23:30 Daleko od siebie 

 - dramat psychologiczny 

01:15 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 438
06:55 Ambasador Spasowski 
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 87
08:35 Ukryte skarby odc. 8
09:15 Czas honoru odc. 64 - serial
10:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 41 - serial
10:25 Nowe Ateny odc. 68
11:20 Flesz historii 
11:40 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 15
11:55 Koło historii odc. 57 
12:30 Arkady Fiedler - człowiek bez 
 paszportu - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 49
14:00 Sensacje XX wieku odc. 52
14:30 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 38 serial
15:05 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:10 New Poland - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 31
17:45 Czas honoru odc. 65 - serial
18:35 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 14
18:50 Sensacje XX wieku odc. 59
19:20 Sensacje XX wieku odc. 60
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 2 - serial
21:25 Popiełuszko. Wolność 
 jest w nas odc. 1
22:25 Spór o historię odc. 32
23:05 Szpiedzy odc. 1 - serial
23:40 Statek z Hajfongu 
 - dokumentalny 
00:15 Ośmiornica 
 odc. 60 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:45 Syria - z serca pustyni 
09:00 Na zdrowie
09:20 Święty Franciszek i brat 
 Bernard - dokumentalny 
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:00 W Solankowej Dolinie - serial
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Największe przeboje 
 Pana Boga - Pieśni wolności 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Bł. Maria Teresa 
 Ledóchowska - dokumentalny 
14:15 Świąteczny duch 
 - obyczajowy 
15:40 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
 katolickich „Źródło” 
16:40 Wakacje z Chopinem 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
17:00 Ogrody papieskie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 20 - 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 Pochodzenie świata 
 odc. 2 - dokumentalny

05:55 Rod zink a. pl odc. 217 - serial
06:30 Afryka od kuchni odc. 10 serial
07:00 M jak miłość odc. 203 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 516 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 61 - serial
13:40 Na sygnale odc. 117 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 67 s. 6 - serial
15:20 Rod zink a. pl 
 odc. 209 s. 11 - serial
15:50 Rod zink a. pl 
 odc. 210 s. 11 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 25 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 10
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
20:40 Dzięki Bogu już weekend 
21:05 The Good Doctor odc. 5 - serial
21:55 Hans Kloss. Stawka większa 
 niż śmierć - wojenny 
23:55 Przychodzą z ciemności - horror 
01:35 Nieznośny pan Darcy 
 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 35
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2162
10:55 Ukryta prawda odc. 524 - serial
12:00 Szkoła odc. 266 - serial
13:00 19+ odc. 153 - serial
13:30 19+ odc. 154 - serial
14:00 Szpital odc. 410 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 7
16:00 Szkoła odc. 267 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 525 - serial
18:00 Szpital odc. 411 - serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 59
19:50 Uwaga! odc. 5188
20:10 Doradca smaku odc. 38
20:15 Na Wspólnej odc. 2611 - serial
20:55 Milionerzy odc. 43
21:30 Kuchenne rewolucje 
 odc. 14 s. 14
22:35 Dary anioła: Miasto kości 
 - fantastyczny 
01:15 Od kołyski aż po grób 
 - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 595 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 272 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 273 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 100 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 587 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 208 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 401 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2607 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 647 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 91 - serial
17:00 Gliniarze odc. 79 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2608 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 457 - serial
20:05 Inna kobieta 
 - komedia romantyczna 
22:25 Amerykańskie ciacho - komedia 
00:30 Kabaretowa ekstraklasa 

09:10 Brzydula 06:00 Kacper : Szkoła
Postrachu 14:45 Królowa serc 15:30 Chyligan literacki 13:35 Sensacje XX wieku

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

Vin Serento jest szefem gangu, który organizuje 
nielegalne wyścigi samochodowe na ulicach 
Los Angeles. Tajny agent Paul White przeniknął 
w struktury organizacji. Ludzie Vina planują napaść 
na szefa mafi i, Juana Carlosa de la Sol. Chcą przejąć 
jego majątek oraz przyćmić jego sławę.

Clary Fray jest przeciętną nastolatką. Jej życie się 
zmienia, gdy odkrywa, że wywodzi się z pradawnego 
klanu Nocnych Łowców – sekretnej kasty 
półaniołów, której zadaniem jest obrona świata 
przed demonami. Po zniknięciu matki dziewczyna 
postanawia dołączyć do Nocnych Łowców. 

„Dary anioła: Miasto kości”
(2013r.) TVN 22:35

„Superfast!”
(2015r.) TV Puls 20:00



Piątek, 12 stycznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Rodzinny ekspres odc. 17
09:15 Ojciec Mateusz 
 odc. 192 - serial
10:15 Doktor Quinn 
 odc. 1 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 19 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 3 serial
14:00 Elif odc. 172 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 7
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 45 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3241 - telenowela
18:35 Nieznane serce odc. 2 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
21:25 Arsene Lupin - sensacyjny 
23:40 Zła krew - thriller 
01:15 Straszny fi lm 4 - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 122 - serial

06:20 Szpital odc. 230 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 163 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 227 - serial

09:45 Brzydula odc. 228 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 505 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 164 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 404 - serial

14:55 Szpital odc. 231 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 229 - serial

18:30 Brzydula odc. 230 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 506 - serial

20:00 Tombstone Western 

22:40 Następne 48 godzin 

 - komedia sensacyjna 

00:45 Zabójcza broń odc. 13 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 9 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
08:00 V.I.P. odc. 21 - serial
09:00 Esmeralda 
 odc. 97 - telenowela
10:00 Esmeralda 
 odc. 98 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 8 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
13:00 Galileo odc. 634
14:00 Galileo odc. 635
15:00 Detektywi w akcji 
 odc. 10 - serial
16:00 Esmeralda 
 odc. 99 - telenowela
17:00 Esmeralda 
 odc. 100 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 2 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 124 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 125 - serial
23:20 Forteca II - fi lm SF 
01:05 Towarzysze broni 
 - dokumentalny 

06:00 To moje życie! 
 odc. 203 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
08:00 Rewir odc. 8 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 3 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 9 - serial
14:45 Królowa serc odc. 67 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 38 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 39 - serial
17:05 Rewir odc. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 8 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
20:00 Mściciel - sensacyjny 
21:50 Superfast! - komedia 
23:55 Krzyk II - horror 
02:20 Przypadki Cezarego P. 
 odc. 11 - serial

08:00 Teledysk 

08:05 Kronos odc. 7

08:50 Informacje kulturalne 

09:15 Wróżby kumaka 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek 

 odc. 17 - serial

12:10 Czterdziestolatek 

 odc. 18 - serial

13:20 Którędy po sztukę odc. 67

13:35 Waldbühne 2017 

 - Legendy reńskie 

15:20 Nienasyceni odc. 1

15:50 Cudowne miejsce - obyczajowy 

17:40 Pod opieką wiecznego słońca 

 - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 90 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wszyscy albo nikt - obyczajowy 

22:10 Tygodnik kulturalny 

23:00 Dziennik fi lozofa odc. 10

23:15 Tori Amos - Baloise Session 

00:35 Hogo fogo Homolka - komedia 

06:50 Był taki dzień odc. 439
07:00 New Poland - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 88
08:40 Ukryte skarby odc. 9
09:15 Czas honoru odc. 65 - serial
10:00 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 7
10:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 12 serial
10:50 Podróże z historią odc. 45
11:25 Taśmy bezpieki odc. 31
12:00 Nieznana Białoruś 
 odc. 103 - dokumentalny 
13:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 4 serial
13:10 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 59
14:10 Sensacje XX wieku odc. 60
14:40 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 69 serial
15:15 Odkryć tajemnicę odc. 6 serial
16:15 Bitwa pod Warną - dokumentalny 
17:20 Goniec historyczny IPN odc. 10
17:45 Czas honoru odc. 66 - serial
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 50 serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 85
19:20 Sensacje XX wieku odc. 86
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 20
20:30 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 2 - dokumentalny 
21:35 Popiełuszko. Wolność 
 jest w nas odc. 2
22:35 Nadzy wśród wilków 
 - dramat wojenny 
00:30 Ośmiornica 
 odc. 61 s. 7 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Superksięga odc. 20 - 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 Budujmy szopki! 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Charlie - historia zabawki 
 - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Pochodzenie świata 
 odc. 2 - dokumentalny 
14:50 Kabwe 
14:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia 
 z Koronką do 
 Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki - serial
17:00 Prawda ponad wszystko 
 - opowieść o ks. Dzierżonie 
 - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Latający dom odc. 5 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 34 - serial

05:50 Rod zink a. pl 
 odc. 218 s. 11 - serial
06:30 Podróże z historią odc. 48
07:05 M jak miłość odc. 204 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:40 Panorama 
10:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
11:35 Na dobre i na złe odc. 517 - serial
12:35 Tylko z tobą odc. 62 - serial
13:35 Na sygnale odc. 118 - serial
14:05 Anna Dymna - spotkajmy się 
14:35 Rod zink a. pl odc. 211 s. 11 - serial
15:15 Tygrysy Europy odc. 5 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 26 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 11
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
20:45 Asterix na olimpiadzie - komedia 
22:50 Jutro będzie futro II - komedia 
00:30 The Good Doctor odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 2

07:50 Doradca smaku odc. 38

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2163

10:55 Ukryta prawda odc. 525 - serial

12:00 Szkoła odc. 267 - serial

13:00 19+ odc. 155 - serial

13:30 19+ odc. 156 - serial

14:00 Szpital odc. 411 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 7

16:00 Szkoła odc. 268 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial

18:00 Szpital odc. 412 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 60

19:50 Uwaga! odc. 5189

20:00 Harry Potter i Komnata Tajemnic 

 - przygodowy 

23:20 Nietykalni - sensacyjny 

01:45 Życie bez wstydu odc. 4 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy odc. 596 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 274 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 275 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 101 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 588 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 209 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 402 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2608 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 648 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 92 - serial
17:00 Gliniarze odc. 80 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2609 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 458 - serial
20:10 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia 
21:50 Spider-Man II - sensacyjny 
00:40 Pożegnanie z niewinnością 
 - thriller 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

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

Nowy rok szkolny w Hogwarcie zapowiada się 
emocjonująco. „Sami Wiecie Kto” nie zamierza 
oddać władzy dobrowolnie. Hogwart nie jest już tak 
bezpieczny jak kiedyś i nawet profesor Dumbledore 
musi przyznać, że w murach szacownej akademii 
czai się zło. 

Człowiek-pająk, w życiu prywatnym znany jako 
spokojny Peter Parker, przeżywa trudny okres. 
Dwa lata wcześniej rozstał się z ukochaną, aby móc 
bez przeszkód realizować wyjątkową misję. Teraz 
targany wątpliwościami, musi stawić czoła nowemu 
zagrożeniu.

„Spider-Man II”
(2004r.) Polsat 21:50

„Harry Potter i Komnata Tajemnic”
(2002r.) TVN 20:00



Sobota, 13 stycznia 2018

09:50 Korona królów

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera
07:00 Nas zaar mia. pl 
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra 
08:45 Córka kapitana odc. 2
09:50 Korona królów odc. 6 - serial
10:20 Korona królów odc. 7 - serial
10:55 Korona królów odc. 8 - serial
11:20 Korona królów odc. 9 - serial
12:00 Studio Raban odc. 15
12:30 Tajemnice ludzkiego ciała 
 - dokumentalny 
13:20 Okrasa łamie przepisy odc. 112
13:55 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf Loty narciarskie 
14:15 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf Loty narciarskie 
16:50 Rajd Dakar 2018 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Blondynka odc. 68 - serial
18:25 Opole na bis Koncert 
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Wyścig - biografi czny 
22:25 Straszny fi lm 4 - komedia 
23:55 Arsene Lupin - sensacyjny 
02:15 Zła krew - thriller 

05:35 Ukryta prawda 

 odc. 123 - serial

06:35 Mango - Telezakupy 

08:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2 - serial

09:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2 - serial

10:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2 - serial

11:40 Brzydula odc. 221 - serial

12:15 Brzydula odc. 222 - serial

12:50 Brzydula odc. 223 - serial

13:25 Brzydula odc. 224 - serial

14:00 Brzydula odc. 225 - serial

14:35 Brzydula odc. 226 - serial

15:10 Przygoda z pandą - przygodowy 

16:55 Mała księżniczka - obyczajowy 

19:00 Jak przeżyć święta 

 - komedia romantyczna 

21:00 Lepiej późno niż później 

 - komedia 

23:45 Wzgórze złamanych serc 

 - sensacyjny 

02:30 Moc magii odc. 12

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 2 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial
08:55 Garfi eld Show odc. 29
09:10 Legenda Longwood 
 - przygodowy 
11:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 325 - serial
12:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 326 - serial
13:20 Policjantki i policjanci 
 odc. 327 - serial
14:20 STOP Drogówka odc. 161
15:25 Przeznaczenie wikinga 
 - przygodowy 
17:20 CJ7 - komedia 
19:00 Galileo odc. 636
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 328 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 126 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 127 - serial
00:05 Boski chillout 
 - komedia sensacyjna 

05:50 Skorpion odc. 3 s. 2 - serial

06:45 Taki jest świat odc. 41 s. 3

07:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 3 - serial

08:25 Tajemnice medyczne 

 odc. 4 - serial

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 35 - serial

10:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 36 - serial

11:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 37 - serial

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 38 - serial

13:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 39 - serial

14:00 Junior - komedia 

16:15 Ostatni legion - przygodowy 

18:25 Guardians: Misja superbohaterów 

 - sensacyjny 

20:00 Liberator II - sensacyjny 

22:00 Protektor - sensacyjny 

23:55 Koliber - sensacyjny 

01:50 Allo, Allo odc. 4 s. 3 - serial

08:05 Przygrywka odc. 5

08:35 Przygrywka odc. 6

09:05 Zezem odc. 6 - serial

09:20 Informacje kulturalne 

09:40 „Trzymaj się swoich chmur” 

 - piosenki 

 Seweryna Krajewskiego

10:45 Którędy po sztukę odc. 67

11:00 Białoruski klimat odc. 1

11:35 Niespotykanie spokojny człowiek 

 - komedia 

12:45 Przędza - dokumentalny 

14:00 O północy w Paryżu 

 - komedia romantyczna 

15:45 Wydarzenie aktualne 

16:25 Akcja pod Arsenałem 

 - dramat wojenny 

18:10 Tygodnik kulturalny  

19:05 Ewolucja hip hopu odc. 2 serial

20:20 Cuda - dramat obyczajowy 

22:20 Wacken Open Air 2015 

23:35 Musimy porozmawiać o Kevinie 

 - thriller 

01:35 Jak narkotyk 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 440
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 2 serial
08:05 Dziedzictwo regionów odc. 5
08:25 Pewnego razu na Zachodzie 
 odc. 3 serial
08:40 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 3 serial
09:20 Siedem życzeń odc. 1
10:05 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 20 serial
10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 166
10:50 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 serial
11:50 Dzikie Chiny odc. 2 serial
12:50 Amerykańska broń 
 odc. 2 - dokumentalny 
13:50 Szerokie tory odc. 151
14:25 Wielka gra odc. 50
15:25 Spór o historię odc. 165
16:10 Roman Dmowski - dokumentalny 
17:05 Mój dom - wspomnienia hrabiny 
 Renaty Ostrowskiej 
 - dokumentalny 
17:45 Córka kapitana odc. 2
19:00 Generałowie Hitlera odc. 2 serial
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 2 - serial
21:35 Piwna historia - dokumentalny 
22:20 Jedwabny szlak odc. 2 serial
23:25 Bitwa wrocławska - dokumentalny 
01:10 Karbala - wojenny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
12:50 Mały pasterz - animowany 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 34 - serial
14:40 Lodowa podróż - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Syria - z serca pustyni 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 1 serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Eksodus - Droga 
 Narodu Wybranego 
 - dokumentalny 

06:05 Niedźwiedź - władca gór 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 1340 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 2
11:20 Ukryte skarby odc. 31
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1776 - serial
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1777 - serial
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1778 - serial
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 2
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:15 Rod zink a. pl odc. 212 - serial
15:50 Pierwsza randka odc. 18
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Rajd Dakar 2018 odc. 12
18:35 Sport-telegram 
18:45 Pogoda 
18:55 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice Kids odc. 5
21:15 The Voice Kids odc. 6
22:20 Sztuka zbrodni odc. 1 - serial
23:25 Rani odc. 1 - serial
00:30 Szklanką po łapkach - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1041

11:00 Na Wspólnej odc. 2609 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2610 - serial

11:50 Na Wspólnej - serial

12:25 Domowe rewolucje odc. 1 s. 2

13:25 Azja Express odc. 8 s. 2

14:55 Gwiezdne wojny IV 

 - Nowa nadzieja - fi lm SF 

17:30 Podatek od miłości - kulisy fi lmu 

17:55 Tu się gotuje! odc. 7

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 14

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 61

19:45 Uwaga! odc. 5190

20:00 Bodyguard - sensacyjny 

22:45 Pora na miłość 

 - komedia romantyczna 

01:00 Węże w samolocie - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My3 odc. 19

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 1

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 39 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 33 - serial

10:15 Ewa gotuje odc. 286

10:50 Spider-Man II - sensacyjny 

13:40 Jak rozpętałem II wojnę światową 

 - komedia 

15:10 Opolska Noc Kabaretowa 2017 

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 135 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 136 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich o

 dc. 459 - serial

20:10 Garfi eld - komedia 

21:50 Last Vegas - komedia 

00:20 Zdobycz - thriller 

08:40 Gotowe na wszystko 14:20 STOP Drogówka 14:00 Junior 14:00 O półnowy w Paryżu 10:15 Okrasa łamie 
przepisy

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

Piosenkarka Rachel Marron jest u szczytu sławy. Od 
pewnego czasu ktoś wysyła anonimy z pogróżkami 
pod jej adresem. Listy nie docierają do adresatki, 
bo przejmuje je szef ochrony. Gdy prześladowca 
wkrada się do domu gwiazdy, Devaney postanawia 
zatrudnić profesjonalistę. 

W 1975 r. austriacki kierowca wyścigowy Niki Lauda 
wywalczył tytuł mistrza Formuły 1 dla teamu Ferrari. 
W kolejnym sezonie broniący tytułu Lauda wygrał pięć 
z pierwszych dziewięciu wyścigów sezonu, w dwóch 
był drugi, raz trzeci.

„Wyścig”
(2013r.) TVP 1 20:15

„Bodyguard”
(1992r.) TVN 20:00



Niedziela, 14 stycznia 2018

10:45 Na imię mam 
Franciszek

05:05 Świadectwo odc. 2 - serial
06:10 Słownik polsko@ polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 644
09:15 Jak to działa? odc. 150
09:45 Sonda II odc. 71
10:10 Zakochaj się w Polsce odc. 55
10:45 Na imię miał Franciszek 
 - biografi czny 
11:40 Sekrety mnichów odc. 15
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:45 Życie w powietrzu odc. 3 serial
13:45 Halo, tu Pjongczang odc. 9
14:00 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf 
14:15 Puchar Świata w Tauplitz/Bad 
 Mitterndorf 
16:50 Rajd Dakar 2018 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:30 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 16
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 69 - serial
21:10 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna 
22:45 The Social Network 
 - dramat obyczajowy 
00:55 Wyścig - biografi czny 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 11 - serial

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 14 - serial

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 11 - serial

07:35 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 14 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 3 - serial

08:35 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial

09:00 Królowa śniegu odc. 12 - familijny 

10:55 Galileo odc. 636

11:55 Niewidzialny - sensacyjny 

14:30 Jedynka - dramat wojenny 

16:45 Biały Tygrys - wojenny 

19:00 Galileo odc. 637

20:00 Przyjaciel gangstera 

 - komedia kryminalna 

21:50 Dom Glassów - thriller 

00:00 STOP Drogówka odc. 161

06:00 Skorpion odc. 4 s. 2 - serial

07:00 Allo, Allo odc. 2 s. 4 - serial

07:35 Allo, Allo odc. 3 s. 4 - serial

08:05 Allo, Allo odc. 4 s. 4 - serial

08:45 Przygody Merlina odc. 3 - serial

09:40 Przygody Merlina odc. 4 - serial

10:40 Godzilla - sensacyjny 

13:10 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:45 Junior - komedia 

18:00 Matylda - dla dzieci 

20:00 S.W.A.T. Jednostka specjalna 

 - sensacyjny 

22:20 Rewolwer - thriller 

00:25 Wikingowie odc. 2 s. 2 - serial

08:05 Wszystkie stworzenia 

 duże i małe odc. 1

09:05 Scena klasyczna odc. 2

09:55 Trzeci punkt widzenia odc. 219

10:35 Niewidzialny człowiek - horror 

11:55 Cuda Dramat obyczajowy 

13:50 Którędy po sztukę odc. 67

14:05 Makbet - spektakl teatralny 

16:55 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 67 - serial

17:15 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 521

18:10 Dudek w Trójce 

19:20 Kabaret Dudek 

 w telewizyjnej kawiarni 

20:20 Kret - thriller 

22:15 Pegaz odc. 51

22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 219

23:25 Mały lalkarz - dokumentalny 

00:35 Tori Amos - Baloise Session 

 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 441
06:55 Bieszczadzki Park Narodowy 
 - przyrodniczy 
08:10 Nasz profesor papieżem 
 - dokumentalny 
09:20 Parada oszustów odc. 4 - serial
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 169
11:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
11:55 Odkryć tajemnicę odc. 6 serial
12:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 2 - dokumentalny 
13:50 Wejście smoczka
14:10 Szerokie tory odc. 149
14:45 Pani minister tańczy - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 51
17:15 Ex libris 
17:45 Córka kapitana odc. 3
18:50 Pacyfi k w ogniu 
 odc. 2 - dokumentalny 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Karbala - wojenny 
22:35 Hitler i Niemcy. 
 Chora namiętność odc. 2 
23:30 Kurs na lewo - obyczajowy 
00:55 Jedwabny szlak odc. 2 serial
02:00 Hitler i Niemcy. 
 Chora namiętność odc. 2 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
08:05 Polski punkt widzenia 
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza 
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 serial
11:25 20 lat dla świata 
11:40 Aktywna zima odc. 2
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:00 Wiara czyni cuda - obyczajowy 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja
19:30 Brat Ogień odc. 19 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 10 - serial
22:30 Vatican Magazine 

05:50 Słowo na niedzielę 
06:05 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 6 serial
07:05 M jak miłość odc. 1341 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1779 - serial
10:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
10:45 Zwierzęce superzmysły 
 odc. 1- dokumentalny 
11:50 Asterix na olimpiadzie - komedia 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 690 - serial
16:20 The Voice Kids odc. 5
17:05 The Voice Kids odc. 6
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 13
18:40 Pogoda 
18:55 Na sygnale odc. 171 - serial
19:30 Rod zink a. pl odc. 219 - serial
20:05 Szklanką po łapkach - komedia 
21:40 Nine - Dziewięć 
23:50 Kamerdyner 
 - dramat obyczajowy 
02:10 Golfi arze II - komedia 

05:45 Mango - Telezakupy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1042
11:00 Domowe rewolucje odc. 2 s. 2
12:00 Co za tydzień odc. 833
12:35 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 1 
13:00 Kulinarne podróże Magdy 
 Gessler odc. 2 - dokumentalny 
13:50 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 2 
14:10 Drzewo marzeń odc. 4
15:15 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 3 
15:30 Harry Potter i Komnata 
 Tajemnic - przygodowy 
18:45 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 4 
19:00 Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 62
19:45 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 5 
20:10 Gwiezdne wojny V - Imperium 
 kontratakuje - fi lm SF 
22:50 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
 Świątecznej Pomocy odc. 6 
00:25 MasterChef odc. 6 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:40 My3 odc. 20

08:10 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk 

 odc. 2 - serial

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 41 - serial

09:05 Potwory kontra obcy: Wielka 

 ucieczka B.O.B.-a - animowany 

09:30 Roboty - animowany 

11:20 Artur i Minimki - animowany 

13:40 Garfi eld - komedia 

15:30 Ostatnie wakacje - komedia 

17:50 Nasz nowy dom odc. 88

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

20:00 X Płocka Noc Kabaretowa

23:20 Przebiegła gra - sensacyjny 

01:20 Transporter II - sensacyjny 

05:40 Ukryta prawda odc. 124 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 11 s. 2 - serial

09:45 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 s. 2 - serial

10:45 Brzydula odc. 227 - serial

11:20 Brzydula odc. 228 - serial

11:55 Brzydula odc. 229 - serial

12:30 Brzydula odc. 230 - serial

13:05 Tylko dla orłów - wojenny 

16:25 Gnomeo i Julia - animowany 

18:00 Oszuści odc. 10 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 13 - serial

20:00 Dowód życia - sensacyjny 

22:45 Zabójcza broń odc. 14 - serial

23:45 Krwawa jazda - horror 

01:40 Moc magii odc. 13

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

07:00 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

09:20 Parada oszustów

14:00 Familiada 14:10 Drzewo marzeń 13:40 Garfi eld

Abigail, Parker, Rachel i Caitlyn pochodzą z miasteczka 
Lambert w stanie Luizjana. Przyjaźnią się od 
dzieciństwa. Przyjaciółki zawsze podporządkowywały 
się Caitlyn, która chciała decydować o wszystkim. Po 
ukończeniu szkoły średniej Abigail i Parker wyjechały 
do Nowego Jorku.

Księżniczka Leia, Han Solo i Luke Skywalker wraz 
z resztką rebeliantów ukrywają się na lodowej planecie 
Hoth. Gdy kryjówka zostaje odnaleziona przez 
wojska Imperium, przyjaciele ratują się ucieczką. 
Luke postanawia odszukać Yodę, mistrza Jedi, który 
mieszka na bagnistej planecie Dagobah.

„Gwiezdne wojny V 
– Imperium kontratakuje”

(1980r.) TVN 20:10

„Podstępne druhny”
(2010r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 15 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Łap start-up odc. 3
08:55 Łap start-up odc. 4
09:20 Jaka to melodia? 
10:15 Doktor Quinn odc. 2 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 20 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Życie w powietrzu odc. 3 serial
14:00 Elif odc. 173 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 46 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3242 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 10 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Biesiada u hrabiny Kotłubaj 
21:40 Zbrodnia II - kryminalny 
00:00 Podstępne druhny 
 - komedia romantyczna 

05:20 Ukryta prawda odc. 125 - serial

06:20 Szpital odc. 231 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 164 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 9 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 229 - serial

09:45 Brzydula odc. 230 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 506 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 165 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 405 - serial

14:55 Szpital odc. 232 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 231 - serial

18:30 Brzydula odc. 232 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 507 - serial

20:00 Zakochany prawnik - komedia 

21:50 Nie z tego świata 

 odc. 17 s. 5 - serial

22:50 Nowe życie - thriller 

0:55 Ukryta prawda odc. 125 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 12 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 15 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 12 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 15 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 47
09:00 Esmeralda odc. 99 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 100 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 9 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 329 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 56
15:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial
16:00 Esmeralda odc. 101 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 102 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 10 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 128 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 serial
22:00 Galileo odc. 636
23:00 Galileo odc. 637
00:00 STOP Drogówka odc. 161
01:00 Zabójcze zwierzęta odc. 3 serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 204 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
08:00 Rewir odc. 9 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 4 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 17 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 10 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 68 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 39 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 40 - serial
17:05 Rewir odc. 10 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 9 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
20:00 Zdrada - sensacyjny 
22:10 Liberator II - sensacyjny 
00:10 Ekspedycja - horror 

08:00 Teledyski 

08:15 Scena klasyczna odc. 2

09:10 Cudowne miejsce - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 19 - serial

12:10 Czterdziestolatek odc. 20 - serial

13:20 Wrzeciono czasu - obyczajowy 

15:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 521

16:15 Murmurando - obyczajowy 

17:05 Romeo i Julia z Saskiej Kępy 

 - dramat obyczajowy 

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 2 serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Ukraińscy szeryfowie 

 - dokumentalny 

22:00 Antyfonie odc. 2

22:40 Którędy po sztukę odc. 68

22:45 Videofan odc. 91 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 11

23:20 Zły porucznik - dramat kryminalny 

01:05 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 442
07:00 Ignacy Jan Paderewski 
 - zanim powróci 
07:45 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 15
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 89
08:35 Ukryte skarby odc. 10
09:10 Czas honoru odc. 66 - serial
10:05 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 79
10:30 Amerykańska broń 
 odc. 2 - dokumentalny 
11:25 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 20
11:55 Constans - psychologiczny 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 85
14:05 Sensacje XX wieku odc. 86
14:35 Encyklopedia II wojny
 światowej odc. 86 serial
15:00 Wyśpiewana historia odc. 2
15:10 Spór o historię odc. 22
15:50 Historia świata według 
 Andrew Marra 
 odc. 2 - dokumentalny 
16:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
17:20 Flesz historii 
17:45 Czas honoru odc. 67 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 89
19:20 Sensacje XX wieku odc. 90 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 2 serial
21:30 Popiełuszko. Wolność jest 
 w nas odc. 3
22:30 Matecznik - dokumentalny 
23:40 Powstanie warszawskie 
 - dokumentalny 
01:10 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 89

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
09:30 Vatican Magazine
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Narciarski żółtodziób odc. 2
11:50 Retrospekcja 
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Moc przebaczenia 
 - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Uczeń i mistrz - obyczajowy 
15:40 Aktywna zima 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 
16:50 Świadkowie - serial
17:20 20 lat dla świata 
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec 
 odc. 1 - 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. 56 - serial

06:05 Rod zink a. pl 
 odc. 219 s. 11 - serial
06:40 Coś dla Ciebie odc. 134, 
07:00 M jak miłość odc. 205 - serial
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 518 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 63 - serial
13:45 Na sygnale odc. 119 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 68 s. 6 - serial
15:20 Tygrysy Europy odc. 6 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 27 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 14
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 20
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1780 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 20
20:50 M jak miłość odc. 1342 - serial
21:40 Kulisy serialu 
 „M jak miłość” - dokumentalny 
21:50 Słowo na A odc. 3 - serial
23:05 Słowo na A odc. 4 - serial
00:15 Lo i stało się. Zaduma nad 
 światem w sieci - dokumentalny 

05:15 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 2

06:15 Mango - Telezakupy 

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 13

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2164

10:55 Tu się gotuje! odc. 7

11:00 Ukryta prawda odc. 526 - serial

12:00 Szkoła odc. 268 - serial

13:00 19+ odc. 157 - serial

13:30 19+ odc. 158 - serial

14:00 Szpital odc. 412 - serial

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 7

16:00 Szkoła odc. 269 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 527 - serial

18:00 Szpital odc. 413 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 63

19:50 Uwaga! odc. 5191

20:10 Doradca smaku odc. 1

20:15 Na Wspólnej odc. 2612 - serial

20:55 Milionerzy odc. 44

21:30 Życie bez wstydu odc. 5 s. 5

22:30 Projekt Lady odc. 6 s. 2

23:30 Odwet - sensacyjny 

01:50 Co za tydzień odc. 833

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 597 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 276 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 277 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 102 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 589 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 210 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 403 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2609 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 649 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 93 - serial
17:00 Gliniarze odc. 81 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2610 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 460 - serial
20:10 Transporter II - sensacyjny 
22:00 21 - dramat obyczajowy 
00:45 Dzień Niepodległości - fi lm SF 

09:10 Brzydula 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czterdziestolatek 19:20 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Jeden z najbardziej znienawidzonych przez 
Brytyjczyków, urodzony w Belfaście irlandzki 
terrorysta Frankie McGuire ucieka do Nowego Jorku. 
Wstąpił do IRA i poprzysiągł zemstę Brytyjczykom 
po tym, gdy w wieku ośmiu lat był świadkiem 
zastrzelenia swojego ojca.

Agent służb specjalnych, Travis Dane, zostaje 
wykluczony z zespołu nadzorującego produkcję 
nowego typu broni atomowej. Postanawia się 
zemścić. Stojąc na czele grupy uzbrojonych 
ludzi, porywa pociąg i w jednym z jego wagonów 
organizuje komputerowe centrum dowodzenia. 

„Liberator II”
(1995r.) TV Puls 22:10

„Zdrada”
(1997r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 16 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Sonda II odc. 71
09:15 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 16
10:15 Doktor Quinn odc. 3 s. 3 - serial
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 21 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 4 serial
14:00 Elif odc. 174 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 47 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3243 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 11 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka 
 specjalna odc. 8 - serial
21:15 Sekundy, które zmieniły 
 życie odc. 8
21:35 Magazyn śledczy Anity 
 Gargas odc. 57
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 2 serial
22:35 Uwięzione odc. 3 - serial
23:35 Anno Domini - Biblii ciąg 
 dalszy odc. 10 - serial
00:30 Zbrodnia II - kryminalny 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1178 - serial

06:20 Szpital odc. 232 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 165 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 10 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 231 - serial

09:45 Brzydula odc. 232 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 507 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 166 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 406 - serial

14:55 Szpital odc. 233 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 233 - serial

18:30 Brzydula odc. 234 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 508 - serial

20:00 Władza - thriller polityczny 

22:20 Tombstone - western 

01:00 Niewierni odc. 10 - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 13 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 16 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 13 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 16 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 48
09:00 Esmeralda odc. 101 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 102 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 10 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 330 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 57
15:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial
16:00 Esmeralda odc. 103 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 104 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 11 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 129 - serial
21:00 Androidcop - fi lm SF 
22:55 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 129 - serial
23:55 Spadkobiercy odc. 27
00:55 Najgroźniejsze zwierzęta świata 
 odc. 1 serial

06:00 To moje życie! 
 odc. 205 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
08:00 Rewir odc. 10 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 5 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 11 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 69 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 40 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 41 - serial
17:05 Rewir odc. 11 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 10 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
20:00 Zastępca - sensacyjny 
21:55 Mściciel - sensacyjny 
23:30 Sądny dzień - komedia 
01:30 Wikingowie odc. 5 s. 3 - serial

08:00 Teledyski 

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:10 Romeo i Julia z Saskiej Kępy 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 21 - serial

12:20 Czterdziestolatek 

 - 20 lat później odc. 1 - serial

13:25 Informacje kulturalne 

13:45 U pana Boga za piecem 

 - komedia 

15:35 Tygodnik kulturalny 

16:30 Draka - krótkometrażowy 

17:00 Wielki Tydzień 

 - dramat obyczajowy 

18:45 Jeden dzień w PRL 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Kowal, pieniądze i gwiazdy 

21:55 Zamieszkajmy razem 

 - komediodramat 

23:35 Dziennik fi lozofa odc. 12

23:45 Performance odc. 95

00:20 Zmory - psychologiczny 

06:50 Był taki dzień odc. 443
07:00 Bitwa pod Warną - dokumentalny 
08:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 90
08:40 Ukryte skarby odc. 11
09:15 Czas honoru odc. 67 - serial
10:40 Dzikie Chiny odc. 2 serial
11:40 Goniec historyczny IPN odc. 10
12:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 8 serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 89
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 13 serial
15:05 Najdziwniejsza broń 
 na świecie odc. 2 serial
16:30 Zapomniany generał Tadeusz 
 Jordan Rozwadowski 
 - dokumentalny 
17:30 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 16
17:50 Czas honoru odc. 68 - serial
18:50 Sensacje XX wieku odc. 185
19:20 Sensacje XX wieku odc. 186
19:55 Nowe Ateny odc. 69, 
20:50 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
21:30 Popiełuszko. Wolność jest 
 w nas odc. 4
22:30 Na krawędzi wojny odc. 3 serial
23:30 Hubal - dramat historyczny 
01:50 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 90

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
09:40 Petra - tajemnicze miasto 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
13:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
14:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Przypowieści Jezusa - serial
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Mój brat papież 
22:15 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 

06:05 Rod zink a. pl 
 odc. 220 s. 11 - serial
06:35 Dzielmy się radością 
 z potrzebującymi
07:00 M jak miłość odc. 206 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 519 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 64 - serial
13:45 Na sygnale odc. 120 - serial
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 69 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
15:30 M jak miłość odc. 1342 - serial
16:30 Koło fortuny
17:10 Meandry uczuć odc. 28 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 15
18:45 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1781 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1343 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
22:55 Ciemne śluby - dokumentalny 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 275 s. 14 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 1
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2165
10:55 Ukryta prawda odc. 527 - serial
12:00 Szkoła odc. 269 - serial
13:00 19+ odc. 159 - serial
13:30 19+ odc. 160 - serial
14:00 Szpital odc. 413 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 7
16:00 Szkoła odc. 270 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial
18:00 Szpital odc. 414 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze Grzegorza 
 Damięckiego odc. 1
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem czym 
oddycham odc. 64
19:55 Uwaga! odc. 5192
20:10 Doradca smaku odc. 3
20:15 Na Wspólnej odc. 2613 - serial
20:55 Milionerzy odc. 45
21:30 Zabójcza broń II 
 - komedia sensacyjna 
23:55 Superwizjer odc. 1114
00:30 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy odc. 598 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 278 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 279 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 103 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 590 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 211 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 404 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2610 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja 
16:30 Na ratunek 112 odc. 94 - serial
17:00 Gliniarze odc. 82 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2611 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 461 - serial
20:05 Dzień Niepodległości - fi lm SF 
23:15 Maksimum ryzyka - sensacyjny 
01:25 Jeszcze większe dzieci 
 - komedia 

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 15:35 Tygodnik kulturalny 17:50 Czas honoru

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

W kierunku Ziemi zmierza olbrzymich rozmiarów 
obiekt z kosmosu. Według danych zarejestrowanych 
przez systemy radarowe armii amerykańskiej, ma 
on 550 kilometrów średnicy. Wbrew początkowym 
przypuszczeniom okazuje się, że nie jest to jednak 
asteroida, ale statek kosmiczny.

Sam Keenan zostaje mianowany zastępcą 
ambasadora w małym, niespokojnym kraju Europy 
Wschodniej. Kiedy miejscowi powstańcy próbują 
dokonać zamachu, prezydent chroni się wewnątrz 
ambasady, którą oblegają rebelianci. Ambasador 
zostaje zabity. Keenan musi bronić placówki.

„Zastępca”
(2006r.) TV Puls 20:00

„Dzień Niepodległości”
(1996r.) Polsat 20:05
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Jak to działa? odc. 150
09:20 Dylematu 5 odc. 3 - serial
10:15 Doktor Quinn odc. 4 s. 3 - serial
11:05 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 22 - serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 5 serial
14:00 Elif odc. 175 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:35 Rajd Dakar 2018 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 48 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan odc. 3244 - telenowela
18:30 Korona królów odc. 12 - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test z historii: 
 Polska muzyka rozrywkowa 
21:55 Zdzisław Najder. Chciałem 
 być lotnikiem - dokumentalny 
23:05 Wyrok skazujący - biografi czny 
01:00 Nas zaar mia. pl 

05:20 Ukryta prawda odc. 126 - serial

06:20 Szpital odc. 233 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 166 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 11 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 233 - serial

09:45 Brzydula odc. 234 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 508 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 407 - serial

14:55 Szpital odc. 234 - serial

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 12 s. 4 - serial

17:55 Brzydula odc. 235 - serial

18:30 Dwóch i pół odc. 5 s. 11 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 509 - serial

20:00 Bez granic Melodramat 

22:35 Mentalista odc. 4 s. 6 - serial

23:40 Daję nam rok 

 - komedia romantyczna 

01:45 Moc magii odc. 16

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 14 - serial
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 17 - serial
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 14 - serial
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 17 - serial
08:00 Dom nie do poznania odc. 49
09:00 Esmeralda odc. 103 - telenowela
10:00 Esmeralda odc. 104 - telenowela
11:00 Drużyna A odc. 11 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 331 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 15 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 58
15:00 Detektywi w akcji odc. 16 - serial
16:00 Esmeralda odc. 105 - telenowela
17:00 Esmeralda odc. 106 - telenowela
18:00 Drużyna A odc. 12 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 332 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 130 - serial
21:00 We krwi - sensacyjny 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 130 - serial
00:20 Spadkobiercy odc. 28

06:00 To moje życie! 
 odc. 206 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
08:00 Rewir odc. 11 - serial
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 9 - serial
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 6 s. 12 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 15 s. 9 - serial
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 5 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 5 - serial
13:50 Niedoręczony list odc. 12 - serial
14:45 Królowa serc 
 odc. 70 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 41 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 42 - serial
17:05 Rewir odc. 12 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 11 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 12 - serial
20:00 Piąty wymiar - thriller 
22:00 Nieuchwytny - thriller 
00:00 Zastępca - sensacyjny 

08:00 Teledyski 
08:05 Białoruski klimat odc. 1
08:40 Informacje kulturalne 
08:55 Którędy po sztukę 
09:15 Wielki Tydzień 
 - dramat obyczajowy 
11:00 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 2 - serial
12:15 Czterdziestolatek - 20 lat później 
 odc. 3 - serial
13:20 Informacje kulturalne 
13:40 Kto nigdy nie żył... 
 - dramat psychologiczny 
15:35 Dezerterzy odc. 58, 
16:10 Ostatnie takie trio 
 - dramat obyczajowy 
17:10 Kramarz - obyczajowy 
18:55 Kręć! Jak kochasz, to kręć! 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wstęp do fi lmu odc. 53
20:25 Gołąb przysiadł na gałęzi
 i rozmyśla o istnieniu 
 - dramat obyczajowy 
22:10 Dziennik fi lozofa odc. 13
22:20 Jedna scena odc. 42
22:40 Parę osób, mały czas 
 - dramat psychologiczny 
00:35 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 444
07:00 Zapomniany generał 
 Tadeusz Jordan Rozwadowski 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 91
08:40 Ukryte skarby odc. 12
09:15 Czas honoru odc. 68 - serial
10:20 Matecznik - dokumentalny 
11:25 Spór o historię odc. 22
12:05 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 9 - serial
12:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:30 Sensacje XX wieku odc. 185
14:05 Sensacje XX wieku odc. 186
14:35 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 1 - serial
15:10 Na krawędzi wojny odc. 3 - serial
16:10 Wszystko, co nasze 
 - dokumentalny 
17:15 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 14 - serial
17:45 Czas honoru odc. 69 - serial
18:45 Sensacje XX wieku odc. 172
19:20 Sensacje XX wieku odc. 176
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 3 - dokumentalny 
21:35 Mała Moskwa odc. 1 - serial
22:30 Ogród po drugiej stronie rzeki  
23:40 Pianista - dramat wojenny 
02:15 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 91

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Pielgrzym miłości - serial
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 37 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Dokonać niemożliwego 
 - przygodowy 
14:00 Pustynia Boga - dokumentalny 
14:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Ostatni rzeźbiarz w szkle 
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:30 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 
22:30 Peru-Piura - dokumentalny 
23:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Chile 

06:10 Rod zink a. pl 
 odc. 221 s. 11 - serial
06:40 Anny Bikont poszukiwania Ireny 
 Sendlerowej - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 207 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 520 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 65 - serial
13:45 Na sygnale odc. 121 - serial
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 70 s. 6 - serial
15:20 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
15:30 M jak miłość odc. 1343 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:10 Meandry uczuć odc. 29 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 16
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:25 Kulisy serialu „Barwy 
 szczęścia” odc. 20
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1782 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1783 - serial
20:40 Na dobre i na złe 
 odc. 691 - serial
21:45 Na sygnale odc. 174 - serial
22:20 Eks mojego życia 
 - komedia romantyczna 
23:50 Jedyna szansa odc. 6 - serial
1:05 Brexit. Bitwa o Anglię 
 odc. 116 - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 2
07:50 Doradca smaku odc. 3
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2166
10:55 Wszystkie twarze 
 Grzegorza Damięckiego odc. 1
11:00 Ukryta prawda odc. 528 - serial
12:00 Szkoła odc. 270 - serial
13:00 19+ odc. 161 - serial
13:30 19+ odc. 162 - serial
14:00 Szpital odc. 414 - serial
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 14 s. 7
16:00 Szkoła odc. 271 - serial
17:00 Ukryta prawda odc. 529 - serial
18:00 Szpital odc. 415 - serial
19:00 Fakty 
19:30 Wszystkie twarze 
 Grzegorza Damięckiego odc. 2
19:40 Sport 
19:45 Pogoda 
19:50 Raport smogowy - wiem 
 czym oddycham odc. 65
19:55 Uwaga! odc. 5193
20:10 Doradca smaku odc. 20
20:15 Na Wspólnej odc. 2614 - serial
20:55 Milionerzy odc. 46
21:35 Krwawy sport - sensacyjny 
23:20 Zabójcza broń II 
 - komedia sensacyjna 
01:50 MasterChef odc. 6 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 599 - serial
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 280 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 281 - serial
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 104 - serial
11:00 Dlaczego ja? odc. 591 - serial
12:00 Pielęgniarki odc. 212 - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 405 - serial
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2611 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 95 - serial
17:00 Gliniarze odc. 83 - serial
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2612 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 462 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 486 - serial
20:40 Jeszcze większe dzieci - komedia 
22:50 Szkoła uwodzenia II 
 - dramat obyczajowy 
00:45 Brzydka prawda 
 - komedia romantyczna 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

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

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

Wychowująca autystycznego Tommy’ego Jess 
przyjmuje zaproszenie na rejs po Atlantyku. Kobiecie 
i adorującemu ją Gregowi towarzyszą Victora i Heather 
oraz Downey i Sally. Początkowo pogoda jest piękna, 
lecz po kilku godzinach nadciąga burza.

Lenny przeżył szczęśliwe dzieciństwo na prowincji. 
Po latach postanawia wrócić do miasteczka, by 
podarować dzieciom takie same beztroskie chwile. 
Nie bez znaczenia jest też to, że sam tęskni za 
kolegami z młodości. Początkowy entuzjazm powoli 
ustępuje miejsca przerażeniu. 

„Jeszcze większe dzieci”
(2013r.) Polsat 20:40

„Piąty wymiar”
(2009r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 3 1 °C
 opady: 0,5 0,2 mm
 ciśnienie: 1020 1022 hPa
 wiatr: 8 8 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0,1 0,4 mm
 ciśnienie:  1025 1022 hPa
 wiatr: 7 10 km/h 

 temperatura: 1 2 °C
 opady: 0,7 0,2 mm
 ciśnienie: 1020 1022 hPa
 wiatr: 14 13 km/h 

 temperatura: 3 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1012 hPa
 wiatr: 13 20 km/h 

 temperatura: 5 0 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1008 1004 hPa
 wiatr: 27 26 km/h 

 temperatura: 5 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1000 999 hPa
 wiatr: 25 16 km/h 

 temperatura: 6 5 °C
 opady: 2 3 mm
 ciśnienie: 997 995 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Gofry z owocami i bitą śmietaną
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

Czwartek 11 stycznia 2018 ROZRYWKA 21

Składniki: 
160 g mąki
100 g cukru pudru
1 cukier waniliowy
70 g masła
2 jaja
200 ml mleka
pół łyżeczki proszku do pieczenia
150 ml śmietany 36 proc.
150 g świeżych malin
świeża mięta do dekoracji 

Sposób wykonania:
Wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, 

oddziel białko od żółtek. Żółtka utrzyj z po-
łową cukru pudru. Do żółtek dodawaj na 
przemian mleko, mąkę, rozpuszczone ma-
sło i mieszaj aż do połączenia składników, 
białka ubij na bardzo sztywną pianę, połącz 
z pozostałą masą. Odstaw na około 30 min. 
Śmietanę ubij z drugą częścią cukru pudru na 
sztywno. Owoce umyj i osusz. Na gotowe go-
fry wyłóż ubitą śmietanę, maliny i udekoruj 
listkami mięty. 

Smacznego! Sandra Dembska

Kostiumpla owy
damski

Czyn,dzie o

Wsztywcie

Druga ona
Boryny

Cz owieko
chorobliwie
wzmo onej
pobudliwo ci
p ciowej

Jednostkaoporu
elektrycznego

Ro linawarzywna
z rodzaju

czosnkowatych;
"p acz ce
warzywo"

Urz dowe
dokumenty

Jarzyna

Artystka
deklamuj ca
utwór literacki;
recytatorka

Tse tung,
chi ski

przywódca

Imi eskie;
imi

Lipi skiej

Wa usypanyz
ziemiwcelu
podniesienia

terenuwdanym
miejscu

Model fiata

Zbiór przepisów
reguluj cych

sposóbdzia ania
instytucji lub
organizacji

potocznie:
drzewo
iglaste

Gruba
tkanina

przeznaczo
nado

przykrywania
pod óg

Rosyjskietak

M skiorgan
rozmna ania

p ciowegouro lin
okrytoza
l kowych

Rozkaz,
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Uroda

Sposoby na spierzchnięte usta
Usta są bardziej niż reszta skóry podatne na przesuszenie. Nie sprzyja im suche 
powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i często bywają spierzchnięte.

Na początku można zasto-
sować peeling. Wygładzi on usta 
i usunie martwe komórki skóry. 
W przegotowanej, ciepłej wo-
dzie moczymy ręcznik i delikat-
nie masujemy usta. Czynność 
tę powtarzamy co najmniej 

Kluczem do pięknych i gład-
kich ust jest ich pielęgnacja 
i nawilżanie. Takie zabiegi moż-
na wykonywać w domu. Powin-
niśmy zaopatrzyć się w miskę, 
wodę, miód, balsam do ust oraz 
miękki ręcznik.

dwukrotnie. Następnie na usta 
aplikujemy grubą warstwę mio-
du, pozostawiamy na 20 minut. 
Miód zawiera wiele składników 
regenerujących, które zmięk-
czą i odżywią skórę. Po usunię-
ciu słodkiego okładu (można go 

po prostu zlizać) nakładamy na 
usta balsam lub pomadkę pielę-
gnacyjną.

Krem nawilżający do ust 
najlepiej nałożyć tuż po kąpieli 
czy prysznicu, bo pomaga za-
mknąć popękaną skórę i uzu-
pełnić braki. Zamiast kremów 
można wypróbować olej seza-
mowy, bogaty w witaminy A, B 
i E, które mają właściwości na-
wilżające.

Pamiętajmy również o spe-
cjalnym zabezpieczeniu przed 
zimnem. Powinniśmy zaopa-

trzyć się w pomadkę, która za-
bezpieczy usta przed działaniem 
mrozu, czyli taką, która zawiera 
dużo lipidów – te podwójnie 
chronią. 

Pomadka powinna zawierać 
też filtry słoneczne. Promie-
niowanie UV emitowane przez 
słońce towarzyszy nam przez 
cały rok.

I najważniejsze – koniec 
z oblizywaniem. Ślina wysusza 
skórę, ponieważ zawiera kwasy, 
które normalnie są odpowie-
dzialne za rozkład jedzenia.

że grubość kory maleje z wiekiem, 
obniżeniem inteligencji i upośle-
dzoną percepcją. Po wykonaniu 
rezonansu magnetycznego o dużej 
rozdzielczości i analizie kompute-
rowej uzyskanych zdjęć, naukowcy 
przekonali się, że stopień zmniej-
szania grubości kory mózgowej 
w lewej przyśrodkowej części kory 
oczodołowej zależy od liczby dzien-
nie wypalanych papierosów i czasu 
wystawienia na dym papierosowy.

W ciąży surowo wzbronione!
Palenie papierosów jest szcze-

gólnie niebezpieczne dla kobiet 
w ciąży, ponieważ stanowi duże za-
grożenie dla prawidłowego rozwoju 
płodu. Może spowodować poronie-
nie lub też stać się przyczyną po-
wstania wad rozwojowych. Dym ty-
toniowy zawiera wiele toksycznych 
substancji, tj. związki węgla, smołę, 
nikotynę, które poprzez krążenie 
matczyno-płodowe przenikają do 
dziecka i kumulują się w jego krwi. 
Dzieci kobiet wypalających spore 
ilości papierosów w czasie ciąży za-
zwyczaj rodzą się o wiele mniejsze, 
niż wynikałoby to z wieku ciążo-
wego. Dochodzi do tzw. hipotrofii 
płodu, co znaczy, że dziecko jest 
mniejsze i waży mniej niż powin-
no, a także rozwija się niesyme-
trycznie. Zdarza się, że takie dzieci 
rodzą się z tzw. zespołem poniko-
tynowym. Oznacza to zwiększone 
ryzyko nieprawidłowego położenia 
płodu, przedwczesnego oddziele-
nia łożyska, porodu przedwczesne-
go i innych patologii. Może dojść do 
zaburzeń łożyskowych, a te z kolei 
mogą doprowadzić do niewydolno-
ści łożyska, co zagraża życiu płodu. 
Na skutek zespołu ponikotynowego 
późniejszy rozwój dziecka również 
może być zaburzony. U dzieci pa-
laczek częściej obserwuje się nad-
pobudliwość, obniżoną odporność, 
zwiększone ryzyko alergii. Równie 
niebezpieczne jak samo palenie, 
jest tzw. palenie bierne. Przebywa-
nie w pomieszczeniach wraz z oso-
bami palącymi, szczególnie, gdy nie 
ma w nich odpowiedniej wentyla-
cji, w równym stopniu wpływa na 

płód i może doprowadzić do takich 
samych powikłań jak w przypadku 
czynnego palenia.

Jak rzucić?
Podstawowym orężem w wal-

ce z uzależnieniem od papierosów 
jest oczywiście świadomość szko-
dliwości palenia, chęć pozbycia się 
nałogu i silna wola, choć ta często 
bywa zawodna. Nie dajmy się też 
zwieść papierosom typu light lub 
ultra-light. Ich nazwa może być 
myląca, a aż 75 proc. palaczy uwa-
ża, że ich palenie jest mniej szko-
dliwe. Badacze wykazali, że palenie 
takich papierosów w żaden sposób 
nie przyczynia się do zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia zawału mięśnia 
sercowego. Zawierają one nieco 
mniej nikotyny i substancji smo-
listych, są cieńsze i dlatego często 
wydaje nam się, że jeden czy dwa 
więcej nie stanowią problemu. 

Osoby zdecydowane na walkę 
z nałogiem mogą na szczęście so-
bie pomóc, na przykład stosując 
specjalne plastry, gumy do żucia 
czy tabletki do ssania. Tego typu 
środki zawierają nikotynę, dzięki 
czemu palaczom po zaprzestaniu 
palenia znacznie łatwiej przejść 
przez fazę głodu nikotynowego 
i pozbyć się nawyku sięgania po 
papierosa. Zróżnicowana zawar-
tość tego składnika w preparatach, 
pozwala dobrać środek odpowiedni 
dla siebie oraz powoli zmniejszać 
dawkę nikotyny. Dzięki dostępno-
ści produktów w różnej postaci 
można również zdecydować, jaka 
metoda będzie dla nas najskutecz-
niejsza i najwygodniejsza. Specjal-
ne plastry, które działają przez 24 
godziny, stosuje się bezpośrednio 
na skórę, natomiast po gumy do 
żucia czy tabletki do ssania sięga-
my w momencie, gdy nachodzi nas 
ochota na papierosa. Warto pamię-
tać, żeby wcześniej zasięgnąć pora-
dy lekarza. Dotyczy to w szczegól-
ności osób, które mają zaburzenia 
pracy serca, przeszły zawał lub ko-
biet ciężarnych.

fot. internet

Palacze narażeni są na wiele 
chorób, w tym nowotwory, scho-
rzenia układu krwionośnego i od-
dechowego. Osoby, którym udało 
się wygrać z nałogiem już po kil-
ku tygodniach obserwują popra-
wę sprawności fizycznej, ich skóra 
odzyskuje blask, a zmysły, w tym 
szczególnie zapach i smak, są wy-
ostrzone.

Liczne badania udowodniły, że 
nałogowe palenie to prosta droga 
do choroby nowotworowej. Palaczy 
najczęściej dotyka rak płuc, jamy 
ustnej, gardła, przełyku i krtani. 
Poza narażeniem na ciężkie cho-
roby, mają nieprzyjemny zapach 
z ust, żółkną im zęby, mają ziemistą 
cerę i nieprzyjemny kaszel. Palenie 
papierosów jest też niezdrowe dla 
otoczenia. Bierne palenie, czyli 
wdychanie dymu tytoniowego, jest 
tak samo groźne dla zdrowia, jak 
palenie. Za przykład może służyć 
ogromny wzrost zachorowalności 
na nowotwory „tytoniozależne” 
wśród starszych Polaków i Polek. 
W latach 70. minionego wieku pra-
wie 80 proc. mężczyzn nałogowo 
paliło papierosy. Mimo że wśród 
kobiet ten odsetek był znacznie niż-
szy, to narażenie na ciągłe przeby-
wanie w dymie tytoniowym i wdy-
chanie rakotwórczych substancji 
smolistych spowodowało podobny 

wzrost zachorowań na raka płuc. 
Szkodzisz pupilowi
Na skutki palenia narażani 

są nie tylko inni ludzie, ale także 
zwierzęta. Również one znacznie 
częściej chorują z powodu bierne-
go palenia. Coraz częściej czworo-
nożni członkowie rodziny cierpią 
na różnego typu alergie, astmę czy 
złośliwe nowotwory.

Szkodliwe jest palenie czynne, 
palenie bierne, ale także tzw. pale-
nie z trzeciej ręki. W zamkniętych 
pomieszczeniach dym tytoniowy, 
który osiada na przedmiotach, ścia-
nach, tkaninach, łączy się z kwa-
sem azotawym i tworzy nitrozo-
aminy TSNA, które są rakotwórcze. 
Przebywając w pomieszczeniach 
o charakterystycznym, tytonio-
wym zapachu nie tylko narażamy 
się na przykre wrażenia zmysło-
we, ale również na utratę zdrowia. 
Osad z dymu tytoniowego może 
utrzymywać się w zamkniętych 
pomieszczeniach przez wiele lat.

Bezlitosne statystyki
Obecnie 47 proc. zgonów z po-

wodu nowotworu u mężczyzn ma 
związek z paleniem. Warto więc 
podjąć walkę z nałogiem nie tylko 
dla siebie, ale też dla zdrowia swo-
ich najbliższych.

Jeśli wypalamy od 1 do 5 papie-
rosów dziennie, zwiększamy ryzyko 

zawału serca o 50 proc. A nałogowi 
palacze potrafią wypalić nawet do 
40 papierosów dziennie.

Wraz z dymem tytoniowym 
wdychamy ponad 5 tysięcy sub-
stancji oddziałujących na nasz or-
ganizm, m. in. tlenek węgla, który 
przyłącza się do hemoglobiny, 
tworząc kompleks zwany karbok-
syhemoglobiną, uniemożliwiający 
prawidłowy transport tlenu. Każdy 
wypalony papieros to także smoła, 
radioaktywny polon, nikiel, cyjano-
wodór, formaldehyd czy amoniak.

Wraz z paleniem papierosów 
trzykrotnie wzrasta ryzyko wy-
stąpienia zawału serca i udaru 
mózgowego. Wypalenie każdego 
papierosa wiąże się z natychmia-
stowym wzrostem ciśnienia tętni-
czego i przyspieszeniem akcji serca. 
Efekt ten jest szczególnie wyraźny 
podczas palenia pierwszego papie-
rosa w godzinach porannych, kiedy 
ryzyko wystąpienia zawału serca 
i udaru mózgowego jest najwięk-
sze. Nawet drobne zmiany miaż-
dżycowe w naczyniach wieńco-
wych mogą być przyczyną zawału 
mięśnia sercowego. Dzieje się tak, 
ponieważ podczas palenia papie-
rosów dochodzi do skurczu tętnic 
unaczyniających mięsień sercowy 
(czyli tzw. naczyń wieńcowych) 
i nawet niewielkie nieprawidłowo-
ści w ich funkcjonowaniu mogą 
mieć bardzo poważne konsekwen-
cje. Palenie papierosów zmniejsza 
skuteczność leczenia nadciśnienia 
tętniczego. Warto zastanowić się 
nad tym, że paląc papierosy i jed-
nocześnie lecząc nadciśnienie mo-
żemy osłabiać działanie leków. 

Mózg też nie lubi
Coraz częściej słychać też opi-

nie mówiące, że papierosy mają 
niekorzystny wpływ na pracę mó-
zgu. Serwis naukowy EurekAlert! 
informuje, że palenie papierosów 
wiąże się ze zmianami w korze 
mózgowej, odpowiedzialnej m. in. 
za język, przetwarzanie informacji 
i pamięć. U palaczy kurczy się rejon 
lewej przyśrodkowej części kory 
oczodołowej. Do tej pory sądzono, 

Nie pal, bo będzie ci źle
ZDROWIE  Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe. Niekorzyst-
nie wpływa na stan naszego zdrowia, kondycję fizyczną i wygląd. Zaczął się nowy rok, a to doskonała okazja, 
by pożegnać się z nałogiem
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Uniejów to niewielkie mia-
steczko, położone nad rzeką Wartą 
w województwie łódzkim. Znajdu-
je się w odległości około 48 kilo-
metrów od centrum Polski, czyli 
miejscowości Piątek. W pobliżu 
przebiega autostrada A2. Z kierun-
ku Torunia musimy dojechać do 
miejscowości Łęczyca, a następnie 
odbić w prawo na Konin, Turek. 

Uniejów prawa miejskie otrzy-
mał już w XIII wieku. Przez kilka stu-
leci miasteczko i okolice były wła-
snością biskupów gnieźnieńskich, 
którzy wybudowali tu (w latach 
1360-1365) swoją siedzibę. W XIX 
wieku zamek należał do rosyjskiej 
rodziny Tollów, którzy otrzymali go 
w dowód wdzięczności za rozbicie 
Polaków w czasie powstania listo-
padowego. Jest on przepięknie po-
łożny w zabytkowym parku. Z zam-
kiem wiąże się legenda. Według niej, 
biskupi ukryli w zamku skarb, który 
pewnego dnia postanowili przejąć 
zbóje. Zagrozili mieszkańcom, że 
jeżeli ci nie wskażą miejsca ukrycia 
bogactwa, to wrzucą do zamkowej 
studni ich dzieci. Aby tego uniknąć, 
jedna z mieszkanek Uniejowa zgo-
dziła się wskazać miejsce. Wraz ze 
złoczyńcami udała się na pobliskie 
torfowiska, gdzie wszyscy zginęli. 
Właśnie w tym miejscu wypływa 
woda termalna. 

Obecnie zamek to hotel i re-
stauracja. W sezonie turystycznym 
odbywają się tam koncerty dawnej 
muzyki. Z części hotelowej zam-
ku warto skorzystać, udając się do 
term, bo są one położne obok. Go-
ście hotelowi otrzymują również 
darmowe wejście na baseny.

Termy
Uniejów i okolice mają cha-

rakter turystyczny. W 2008 roku 
uruchomiono „Termy Uniejów”, 
czyli kompleks basenów z gorący-
mi solankami. W 2012 roku miasto 

stało się miejscowością uzdrowi-
skową. Woda termalna zawiera 
między innymi związki sodu, pota-
su i magnezu. Ma duży wpływ na 
poprawę działania układu krążenia, 
oddechowego i nerwowego. Dzięki 
temu, że ma temperaturę 35 stop-
ni, można z niej korzystać o każdej 
porze roku. Do dyspozycji gości są 
niecki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Nie brakuje również atrakcji dla 
dzieci. Są zjeżdżalnie, rwąca rzeka, 
jacuzzi, grota solna itp. Działa rów-
nież mała gastronomia. W pobliżu 
znajdują się hotele i prywatne pen-
sjonaty.

Niestety, jest jeden minus. 
Kompleks jest bardzo oblegany 
przez mieszkańców pobliskiej Ło-
dzi. Aby się dostać na baseny, trzeba 
być jeszcze przed otwarciem, czyli 
przed godziną 9.00 rano albo zja-
wić się około godziny 19.00, na trzy 
godziny przed zamknięciem. Bilety 
wstępu nie są tanie. Normalny na 
3 godziny kosztuje 36 zł, a weekend 
49 zł. Cena biletu całodniowego to 
wydatek ponad 100 zł.

Jeżeli mamy dosyć ciepłej 
wody, możemy przejść po kładce 
pieszej przez Wartę do centrum 
Uniejowa. Nie ma tam wiele do 
zwiedzania. Wart uwagi jest jedy-
nie miejscowy kościół parafialny. 
Po spacerze po rynku uniejowskim, 
wracamy z powrotem do term. 
Dzieci chętnie odwiedzą wioskę in-
diańską „Tatanka”, która się rozbiła 
nad brzegami Warty. 

A może do zoo?
Alternatywą jest wyjazd do po-

bliskiego Zoo Safari Boryszew. To 
jeden z większych ośrodków tego 
typu w Polsce, a może i jedyny. 
Na obszarze 30 ha zgromadzono 
ponad 500 gatunków zwierząt. Do 
najciekawszych należy na pewno 
zaliczyć lwy, bawoły indyjskie, białe 
tygrysy bengalskie. Warto ułożyć 

plan zwiedzania zgodnie z harmo-
nogramem karmienia. W zoo jest 
również kino 7D, w którym wy-
świetlane są krótkie filmy, np. „Atak 
rekina” czy też „Tajemnicze pod-
ziemia”. Są również prowadzone 
warsztaty przyrodnicze dla dzieci, 
związane z życiem zwierząt. By do-
jechać do zoo, trzeba kierować się 
na Aleksandrów Łódzki. Od Uniejo-
wa to ok. 20 km. Ceny biletów to 25 
zł od osoby. Są też bilety rodzinne 
i na nie trzeba wydać od 62 zł.

Królewska Łęczyca
Będąc w tych okolicach, war-

to odwiedzić miejscowość Łęczyca 
i zobaczyć zamek z XIV wieku, któ-
ry został wybudowany przez Kazi-
mierza Wielkiego. Zamek przecho-
dził różne koleje losu. Na początku 
XVII wieku został zniszczony, a do 
odbudowy przystąpiono dopiero 
w latach 60. XX wieku. Wtedy stał 
się siedzibą bractwa rycerskiego. 
Obecnie w zamku mieści się Mu-
zeum Regionalne z licznym pa-
miątkami po diable Borucie. Prze-
wodnicy nie szczędzą też legend 
o nim. Latem w zamku odbywają 
się imprezy turystyczne z turnie-
jem rycerskim na czele.

Będąc w Łęczycy, warto pod-
jechać do pobliskiej miejscowości 
Tum. Tu możemy zobaczyć wspa-
niałą archikolegiatę, która liczy so-
bie ponad 850 lat. Ten najstarszy 
w Polsce, a nawet w Europie, zaby-
tek sztuki romańskiej został wybu-
dowany w latach 1141-1161. Kościół 
stanął na niewielkim wzniesieniu, 
gdzie prawdopodobnie było pierw-
sze opactwo benedyktynów. Został 
zniszczony w czasie II wojny świa-
towej, niedawno zakończyła się 
odbudowa. W świątyni znajdują się 
między innymi relikwie św. Wojcie-
cha.

(Maw)
fot. (Maw) i wikimedia.org

Termy Uniejowskie

Zamek w Łęczycy został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego

Zamek biskupów w Uniejowie

Kolegiata w Tumie, gdzie znajdują się relikwie św. Wojciecha

Termy Uniejowskie
PODRÓŻE  Niedaleko Łodzi, w Uniejowie, znajduje się słynny kompleks basenów termalnych. To 
wspaniałe miejsce na weekendowy wypoczynek. Po drodze warto zobaczyć zamek w Łęczycy oraz ar-
chikolegiatę w Tumie
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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)

Zatroszcz się wreszcie o siebie, jeżeli nie chcesz 
się rozchorować. Nie możesz cały czas bagatelizo-
wać objawów złego staniu zdrowia. Zadbaj o relaks, 
wspomóż się witaminami, jedz owoce i warzywa. 
Powodzenie w sprawach sercowych sprawi, że za-
czniesz zaniedbywać obowiązki zawodowe. Uważaj, 
konkurencja nie śpi i tylko czeka na takie twoje po-
tknięcia. 

Pochłonie cię praca. Okaże się, że jednak ją doceniasz, 
a nawet lubisz większość obowiązków. Niektórzy będą 
zdziwieni nagłym wzrostem twojego zaangażowania, 
ale szef je doceni. Zastanów się nad swoim życiem 
uczuciowym: czy czasem nie jest tak, że wpadasz ze 
związku w związek, bo boisz się samotności? Lepiej 
wybierać, kierując się innymi kryteriami.

Twój czar i wdzięk sprawiają, że zyskujesz w kręgach 
towarzyskich. Skorzystaj ze znajomości i układów, 
jeśli zamierzasz coś zmienić w życiu zawodowym. 
Ktoś ze znajomych jest ci życzliwy i okaże pomoc. 
Bądź ostrożny na drodze, nie przesadzaj z prędko-
ścią, bo spotka cię niemiła niespodzianka: kolizja 
lub mandat. W miłości gorąco, szykuje się namiętny 
weekend.

Jeśli w przeszłości ktoś ci coś obiecał, za wszelką 
cenę będziesz chciała to wyegzekwować. Póki co, 
skup się na pracy. Dwa razy czytaj dokumenty, któ-
re podpisujesz, kontroluj współpracowników, by 
uniknąć wpadki. W sprawach sercowych czas na 
kłopotliwe pytania.

Pozwól sobie na swobodę i uwolnij się od napięć. 
Stres rujnuje twoje zdrowie. Zajmij się wreszcie 
sobą, umów wizytę u kosmetyczki lub fryzjera, za-
bierz przyjaciółkę na zakupy bądź do SPA. W pracy 
koledzy będą na tobie polegać, zawrócą się o pomoc 
w ważnej sprawie.

Partner będzie chciał przeprowadzić z tobą poważną 
rozmowę. Nie daj się w to teraz wciągnąć. Więcej zy-
skasz milcząc i w kontaktach z nim, i z rodziną. Nie 
musisz nikomu tłumaczyć się z wyborów, jakich do-
konujesz. Twoje życie, twoja sprawa, twoje ryzyko.

Dynamiczne zmiany w sprawach zawodowych, za 
którymi nie będziesz nadążał. Wpadniesz w panikę, 
że zwolnią cię z pracy. Spokojnie, określ najważniej-
sze zadania i konsekwentnie je realizuj. W weekend 
koniecznie odpocznij po trudnych dniach, wycisz 
się, naładuj baterie.

W pracy gorąco. Gdy dojdzie do dyskusji, ktoś 
z twojego zespołu w końcu dowie się, co masz mu 
do zarzucenia. I choć cię to zdziwi, uzna twoje racje 
i zmieni postępowanie. Skup się na zdrowiu i popra-
wie kondycji, by nie dać się jesiennym infekcjom. 
Odwiedź basen, siłownię lub po prostu wybierz się 
na długi spacer. Dobrze ci zrobi mały wypad na za-
kupy.

Przed tobą spokojny tydzień, bez awantur i kłopo-
tów. Będziesz miał okazję poświęcić czas swojej 
pasji, co wprawi cię w doskonały nastrój. Jeżeli 
otrzymasz zaproszenie na wydarzenie kulturalne lub 
towarzyską imprezę, koniecznie z niego skorzystaj. 
Poznasz kogoś ciekawego, to może być materiał na 
długą przyjaźń. W weekend zaplanuj randkę na łonie 
przyrody.

Najbliższe dni będą sprzyjać rozwojowi osobistemu. 
Pojawi się okazja, by nabyć nowe umiejętności lub 
zdobyć wiedzę. Jeśli szef zaproponuje ci wyjazd 
na szkolenie, nie protestuj. Tym razem nie będzie 
to nudna nasiadówka. Trudny moment dla Bliźniąt 
w stałych związkach. Zauważysz, że partner nie po-
święca ci wystarczająco dużo uwagi i postanowisz 
go zmienić.

Los ci sprzyja. Nie zmarnuj nadarzających się szans 
przez swój krytycyzm. Należy być czujnym, ale bez 
przesady. Przełożeni docenią twoją pracowitość, mo-
żesz liczyć na nagrodę. Powodzenie w sferze zawodo-
wej podbuduje twoje ego, zaczniesz flirtować i łatwo 
będzie zawrócić ci w głowie. Uważaj, by nie dać part-
nerowi powodów do zazdrości.

W najbliższych dniach skupisz się na prywatnych 
sprawach, odwiedzisz dawno nie widzianych krewnych 
i załatwisz to, co od dawna leżało ci na sercu. Bądź 
ostrożny w kontaktach towarzyskich, wypowiedzenie 
jednego słowa za dużo może się źle skończyć. Przyj-
dzie ci spotkać się z kimś, kogo szczerze nie znosisz. 
Zachowaj spokój za wszelką cenę.

Kolorowanki dla dzieci
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szansa dla młodzieży 
REGION  Do 9 lutego uczniowie mogą zgłaszać swoje prace 
w ramach dziesiątej edycji wojewódzkiego konkursu im. gen. 
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

O
 G

 Ł O
 S Z E N

 I E

Do konkursu można nadsy-
łać prace w dowolnej formie wy-
powiedzi pisemnej o tematyce 
„O ludziach”, „O wydarzeniach” 
lub „Album rodzinny”, w dwóch 
kategoriach: uczniowie VII klas 
szkół podstawowych oraz II i III 
klas gimnazjalnych; uczniowie li-
ceów, techników i szkół branżo-
wych.

– Ideą konkursu jest upa-
miętnienie profesor Elżbiety Za-
wackiej, kurierki Armii Krajowej 
i jedynej kobiety wśród cicho-
ciemnych oraz zarażenie mło-
dych ludzi jej pasją: dokumento-
waniem historii. Przedsięwzięcie 
ma zachęcić uczniów do rozwija-
nia wiedzy historycznej o naszym 

regionie oraz dokumentowania 
lokalnych dziejów na podstawie 
wspomnień świadków, a także 
zdjęć i pamiątek z domowego ar-
chiwum. Nauczycieli zaś skłonić 
do krzewienia wiedzy o historii 
regionu – tłumaczy Beata Krze-
mińska, rzecznik prasowy Urzędy 
Marszałkowskiego w Toruniu.

Prace „O ludziach” powinny 
przedstawiać sylwetki wywodzą-
cych się z naszego regionu zna-
nych i nieznanych bohaterów 
historycznych wydarzeń: uczest-
ników Powstania Wielkopolskie-
go, kampanii wrześniowej 1939 
r., walki wyzwoleńczej podczas 
II wojny światowej, podziemia 
powojennego, działaczy opozycji 

demokratycznej do roku 1989, 
lub osób spoza regionu biorących 
udział lub będących świadkami 
historycznych wydarzeń na tere-
nie obecnego województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

W ramach kategorii „O wy-
darzeniach” uczniowie muszą 
przedstawiać relacje żyjących 
w naszym regionie uczestników 
i świadków historycznych wyda-
rzeń: związanych z obchodami 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, walkami Powstania Wielko-
polskiego, okupacją hitlerowską, 
walkami wyzwoleńczymi i dzia-
łalnością podziemnego państwa 
polskiego podczas II wojny świa-
towej, podziemiem powojennym, 

Sierpniem 1980 r. i powstaniem 
NSZZ „Solidarność”, Bydgoskim 
Marcem 1981, działalności opo-
zycji demokratycznej do roku 
1989, wyborami kontraktowymi 4 
czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” po-
winny zawierać fotografie rodzi-
ny uczestnika konkursu związane 
z wydarzeniami historycznymi 
o randze lokalnej lub ogólno-
polskiej. Fotografie mogą także 
dotyczyć życia codziennego spo-
łeczności lokalnej poprzez uka-
zanie interesujących aspektów jej 
aktywności społecznej, politycz-
nej i gospodarczej. Album powi-
nien zawierać komentarz wstęp-
ny charakteryzujący rodzinę, jej 
historię i aktywność.

Na laureatów czekają nagro-
dy. Za zajęcie pierwszego miejsca 
– do 1,5 tys. zł, za drugie miejsce 
– do 1 tys. zł, za trzecie miejsce – 
do 500 zł. Szkoły, których ucznio-
wie zwyciężyli w obu kategoriach 
otrzymają nagrody rzeczowe. Na-
grody trafią także do nauczycieli 

– opiekunów autorów zwycię-
skich prac w obu kategoriach.

Prace należy przesłać na ad-
res: Biblioteka Pedagogiczna im. 
gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac-
kiej, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 
4, 87-100 Toruń, lub dostarczyć 
osobiście do sekretariatu Biblio-
teki (pokój nr 22, II piętro). Termin 
nadsyłania prac upływa 9 lutego 
(decyduje data stempla poczto-
wego). Wyniki zostaną ogłoszone 
do 2 marca. Wystawa prac pokon-
kursowych odbędzie się w Biblio-
tece Pedagogicznej im. gen Elż-
biety Zawackiej w Toruniu. 

Organizatorem konkursu jest 
Urząd Marszałkowski w Toru-
niu we współpracy z Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy, Fundacją 
Generał Elżbiety Zawackiej, Ar-
chiwum i Muzeum Pomorskim 
AK oraz Wojskowej Służby Polek 
w Toruniu oraz Biblioteką Peda-
gogiczną im. gen. bryg. prof. Elż-
biety Zawackiej w Toruniu.

oprac. (ToB)

Prawo

Oblężenie w ZUS-ie 
W ciągu pierwszych kilku dni stycznia pracownicy 
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS odebrali prawie 
5,5 tys. telefonów w sprawie nowego sposobu opła-
cania składek. Tymczasem odpowiedzi na większość 
z zadawanych pytań można bez trudu znaleźć na 
stronie internetowej ZUS.

Od stycznia przedsiębiorcy 
inaczej opłacają należne składki. 
Zamiast trzech lub czterech prze-
lewów do ZUS, wystarczy jeden 
przelew na indywidualny numer 
rachunku składkowego. Przele-
wy nie muszą już być dodatko-
wo opisywane identyfikatorem 
płatnika (np. NIP) oraz wskaza-
niem, za który miesiąc jest opła-
ta. Jedyne informacje, jakie trze-

ba wpisać na przelewie to kwota 
do zapłaty, nadawca i odbiorca 
płatności oraz indywidualny 
numer rachunku składkowego. 
– ZUS każdą wpłatę przekazaną 
na numer rachunku składkowego 
rozdzieli na pokrycie należności 
z tytułu składek na ubezpiecze-
nia społeczne, Fundusz Emery-
tur Pomostowych, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fun-
dusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych – tłumaczy 
Krystyna Michałek, rzecznik 
regionalny ZUS-u. – Będą one 
rozdzielane wg udziału procen-
towego składek na poszczegól-
ne ubezpieczenia i fundusze na 
podstawie składek wpisanych 
w deklaracji rozliczeniowej za 
ostatni miesiąc albo, które wpi-
sał ZUS, jeśli płatnik był zwolnio-
ny z jej przekazywania. Jeśli płat-
nik będzie miał długi składkowe, 
to wpłata pokryje najstarszą 
należność. Dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą, 
które podlegają dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobowemu, 

może to oznaczać utratę prawa 
do zasiłku chorobowego, opie-
kuńczego lub macierzyńskiego. 
Płatnik może jednak w takiej 
sytuacji złożyć wniosek o wyra-
żenie zgody na opłacenie składki 
po terminie. Jeżeli natomiast nie 
może spłacić zadłużenia jedno-
razowo powinien skontaktować 
się z doradcą ds. ulg i umorzeń, 
dostępnym na sali obsługi klien-
tów bądź telefonicznie.

W całej Polsce do 8 stycznia 
103,5 tysiąca płatników opłaci-
ło składki na swój indywidualny 
numer rachunku składkowego 
na łączną kwotę 741 milionów 
złotych. Wprowadzone od nowe-
go roku zmiany spowodowały, 
że infolinia ZUS przeżywa praw-
dziwe oblężenie.  Klienci zakładu 
najczęściej pytają jak wypełnić 
przelew, jak wpłata pokryje na-
leżności. Odpowiedzi na więk-
szość z zadawanych pytań można 
bez trudu znaleźć pod adresem: 
www.zus.pl/eskladka.

oprac. (ToB)
fot. internet
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Bratobójcze walki
POSTACI  Książę Konrad I Mazowiecki posiadał dziesięcioro dzieci. Dwóch jego synów miało 
wpływ na dzieje ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. Kazimierz I Konradowic przekazał ostatecz-
nie ziemię chełmińską Krzyżakom, a Bolesław I Mazowiecki osadził braci dobrzyńskich w Drohi-
czynie. Między braćmi dochodziło jednak do krwawych walk, których areną był m.in. Dobrzyń 
nad Wisłą

Po śmierci Konrada I Ma-
zowieckiego jego ziemie zosta-
ły podzielone między trzech 
synów. Bolesław I Mazowiecki 
otrzymał ziemię dobrzyńską 
oraz prawą stronę Mazowsza 
i ziemię sandomierską. Kazi-
mierz I Konradowic (Kujawski) 
uzyskał Kujawy z Inowrocła-
wiem. Siemowit I Mazowiecki 
otrzymał zaś pozostałą część 
Mazowsza. 

Bolesław Konradowic był 
najstarszym synem księcia 
mazowieckiego i kujawskiego 
Konrada i jego żony Agafii. Imię 
otrzymał prawdopodobnie po 
swoim pradziadku ze strony 
ojca, Bolesławie Krzywoustym.

Książę od najmłodszych 
lat był wciągany w polityczne 
plany niezwykle ambitnego 
ojca i kiedy w 1227 roku zginął, 
zamordowany pod Gąsawą, 
książę krakowski Leszek Bia-
ły, Bolesław udał się wraz z oj-
cem do Małopolski, gdzie wziął 
udział w negocjacjach z wdową 
po zmarłym, Grzymisławą. 
Wobec fiaska rozmów Konrad 
nadał swojemu najstarszemu 
potomkowi gród Dobrzyń nad 
Wisłą. Stan ten utrzymał się do 
1229, kiedy to Konradowi uda-
ło się wymusić na Grzymisła-
wie część Sandomierszczyzny 

z Radomiem. Ziemie te nadał 
niezwłocznie Bolesławowi 
w zamian za zwrot Dobrzynia, 
którym wyposażył kolejnego 
potomka, Siemowita I.

Kilka lat później Bolesław 
współuczestniczył, razem z oj-
cem i braćmi, w osadzaniu na 
ziemi chełmińskiej zakonu 
krzyżackiego. W tym też cza-
sie, korzystając z zamieszania 
po śmierci Władysława Lasko-
nogiego, Bolesław wsparł Kon-
rada Mazowieckiego w jego 
walce o Kraków. Szybka kontr-
akcja Henryka Brodatego i nie-
spodziewany najazd Prusów 
na Mazowsze spowodowały 
jednak nie tylko klęskę tych 
zamierzeń, ale również utratę 
zarządzanej przez Konradowi-
ca części Sandomierszczyzny. 

W związku z utratą przez 
Bolesława władztwa na terenie 
Małopolski, w 1233 otrzymał 
on od ojca dzielnicę ze stolicą 
w Sieradzu. Politykę zagra-
niczną i sprawy wojskowe po-
zostawił Konrad jednak w dal-
szym ciągu w swoich rękach, 
co uwidoczniło się chociażby 
we wsparciu przez Bolesława 
kolejnych prób zdobycia Kra-
kowa.

W 1234 roku Bolesław otrzy-
mał od ojca w zamian za ustą-

pienie z Sieradza (skąd Konra-
dowi było łatwiej obserwować 
sytuację w Małopolsce) część 
Mazowsza na północ od Wi-
sły i Bugu (jednocześnie dru-
gi z braci Kazimierz otrzymał 
Kujawy). Miały być to dzielnice 
tymczasowe, gdyż po śmierci 
Konrada pozostali przy życiu 
jego synowie, tj. Bolesław, Sie-
mowit i Kazimierz, mieli doko-
nać ponownego sprawiedliwego 
podziału. Także w tym wypad-
ku Konrad pozostawił swoim 
potomkom tylko politykę we-
wnętrzną, sprawy zagraniczne 
pozostawiając sobie.

W latach następnych Bole-
sław zaangażował się na odcin-
ku polityki pruskiej i ruskiej, 
wspierając m.in. osadzenie bra-
ci dobrzyńskich w Drohiczynie 
i uczestnicząc w 1238 w wojnie 
przeciw księciu halickiemu 
Danielowi i władcy litewskie-
mu Mendogowi.

W 1241 roku, w związku ze 
śmiercią w bitwie pod Legnicą 
księcia śląskiego i krakowskie-
go Henryka II Pobożnego, o Ma-
łopolskę po raz kolejny upo-
mniał się Konrad Mazowiecki. 
Także tym razem Bolesław 
wsparł militarnie ojca. Pano-
wanie Konrada w Krakowie 
trwało jednak tylko niespełna 
dwa lata, gdyż już 25 maja 1243, 
w wyniku klęski w bitwie pod 
Suchodołem, Konrad musiał 
się ponownie ewakuować do 
Sieradza.

Śmierć Konrada Mazowiec-
kiego 31 sierpnia 1247 otwo-
rzyła przed Bolesławem nowe 
horyzonty. W testamencie ojca 
otrzymał resztę Mazowsza 
prawobrzeżnego właściwego 
z Liwem. Ambitnych planów 
nie dane mu było jednak zre-
alizować, gdyż najpierw mu-
siał odeprzeć atak brata Kazi-
mierza, który niezadowolony 
z podziału dziedzictwa wygnał 
z Sieradza i Łęczycy młodsze-
go brata, Siemowita i odebrał 
Bolesławowi gród w Dobrzy-
niu. Bolesław wkrótce po tym 
zmarł niespodziewanie wiosną 
1248 roku. W testamencie Bole-
sław I całość swojego dziedzic-
twa pozostawił najmłodszemu 
z braci Siemowitowi, wydzie-
dziczając całkowicie zachłan-
nego Kazimierza. 

Kazimierz I był drugim pod 
względem starszeństwa z sy-
nów Konrada Mazowieckiego. 

Dość wcześnie wprowadzony 
przez ojca w działalność poli-
tyczną. Własne księstwo – Ku-
jawy (sensu stricto bez ziemi 
dobrzyńskiej i sieradzko-łę-
czyckiej) otrzymał już w latach 
1230-1231, czyli jeszcze za życia 
ojca. Stolicą księstwa został 
Inowrocław. Najprawdopodob-
niej w roku 1237 sprowadził do 
Inowrocławia franciszkanów, 
którzy założyli tu trzeci na 
ziemiach polskich (po Wrocła-
wiu i Krakowie) konwent tego 
zakonu. W 1239 roku księstwo 
Kazimierza zostało powiększo-
ne o wydzieloną z Wielkopolski 
kasztelanię lądzką, otrzymaną 
z tytułu posagu swojej drugiej 
żony, Konstancji. W latach na-
stępnych aktywnie wspierał 
awanturniczą politykę ojca, 
co przyniosło mu zdobyty na 
książętach gdańskich Wyszo-
gród (obecnie część Bydgosz-
czy).

Po śmierci ojca, na mocy 
pozostawianego testamentu 
większość dzierżonego jeszcze 
obszaru – księstwo sieradzko-
łęczyckie oddał najmłodszemu 
synowi Siemowitowi I (Ma-
zowsze Czerskie przypadło 
najstarszemu Bolesławowi od 
1233 księciu płockiemu). Z za-
istniałego wówczas podziału 
nie był zadowolony Kazimierz 
i korzystając z zaskoczenia, 
jeszcze w 1247 zaatakował braci 
(przebywających w Płocku na 
uroczystościach pogrzebowych 
ojca), usuwając ostatecznie Sie-
mowita z jego dziedzictwa. Naj-
młodszy Konradowic znalazł 
się więc na łasce Bolesława.

Do kolejnej zmiany sytu-
acji geopolitycznej w tej części 
Polski doszło już w 1248 roku, 
kiedy bezpotomnie zmarł Bole-
sław Mazowiecki, zostawiając 
całość swojego księstwa Siemo-
witowi. Również tym razem 
Kazimierz, korzystając z za-
mieszania obecnego zawsze 
przy przejmowaniu władzy, 
wydarł mu ziemię dobrzyń-
ską.

Lata 50. upłynęły Kazi-
mierzowi na próbie realizacji 
projektu pokojowej chrystia-
nizacji bałtyjskich Jaćwingów, 
do której bazą wypadową mia-
ła być posiadana przez niego 
część ziemi lubawskiej. Polity-
ka księcia spotkała się z opo-
rem sprowadzonych w 1226 
roku przez ojca Krzyżaków. Do 

zatargu z Zakonem doszło jed-
nak przede wszystkim z powo-
du próby zmonopolizowania 
przez toruńskiego komtura, 
wspieranego przez mieszczan, 
handlu na Wiśle. 

Tymczasem nad władz-
twem Kazimierza zaczęły zbie-
rać się czarne chmury. W 1258 
roku książę wielkopolski Bole-
sław Pobożny, sprzymierzony 
z księciem zachodniopomor-
skim Warcisławem, zaata-
kował Kujawy, domagając się 
zwrotu bezprawnie przekaza-
nej jego zdaniem przez Henry-
ka II Pobożnego Kazimierzowi 
kasztelanii lądzkiej. Wyprawa 
zakończyła się tylko częścio-
wym sukcesem, wobec czego 
w roku następnym książę wiel-
kopolski zorganizował szeroką 
koalicję książąt mającą na celu 
wymuszenie na Kazimierzu 
ustępstw. W skład utworzonego 
antykujawskiego przemierza 
weszli dodatkowo: książę kra-
kowski Bolesław V Wstydliwy, 
książę mazowiecki Siemowit, 
oraz książę Roman, syn Danie-
la Halickiego. Wspólna wypra-
wa koalicjantów zakończyła się 
pełnym zwycięstwem, wobec 
czego 29 listopada 1259 Kazi-
mierz został zmuszony prosić 
o pokój, obiecując oddanie Bo-
lesławowi Pobożnemu spornej 
kasztelanii.

Kazimierz I Kujawski zmarł 
14 grudnia 1267 w Inowrocła-
wiu i pochowany został w ka-
tedrze włocławskiej zniszczo-
nej przez rycerzy krzyżackich 
w 1329 roku. Był trzykrotnie 
żonaty. Drugą żoną księcia była 
córka księcia śląskiego Henry-
ka II Pobożnego, Konstancja, 
z którą miał dwóch synów – 
Leszka Czarnego i Siemomysła. 
Z trzecią żoną, Eufrozyną, miał 
trzech synów: przyszłego króla 
Polski Władysława Łokietka, 
Kazimierza II i Siemowita. 

oprac. (szyw)

Wyobrażenie Kazimierza I Kujawskiego z XIII wieku

Pieczęć Bolesław I Mazowieckiego
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Wesoła królowa
POSTAĆ  W telewizji pojawił się nowy serial historyczny – 
„Korona królów”. Opowiada o czasach Kazimierza Wielkiego. 
Warto dowiedzieć się nieco więcej o żonie Kazimierza Wiel-
kiego i królowej Polski, którą była Aldona

Władysławowi Łokietko-
wi udało się w 1320 roku złą-
czyć dwie ważne części Polski 
– Wielkopolskę i Małopolskę. 
Został koronowany i przywró-
cił do życia marzenia o Polsce. 
Początkowo państwo Łokietka 
było bardzo słabe. Pretensje do 
tronu miał król Jan Luksem-
burski. Właśnie przez wzgląd 
na to Łokietek, koronując się, 
używał tytułu króla Krakowa, 
a nie króla Polski. Władysław 
wiedział, że aby utrzymać kraj, 
będzie potrzebował sojusznika 
i to silnego. 

Drogą do sojuszy były mał-

żeństwa. Król wydał córkę za 
króla Węgier – Karola Rober-
ta, ale był to sojusznik niezbyt 
pewny. Wiele większe nadzie-
je wiązano z małżeństwem 
syna Łokietka –  królewicza 
Kazimierza. Zwrócono uwagę 
na rosnącą w siłę Litwę. Był 
to kraj pogański, ale rządzo-
ny z rozmachem przez księcia 
Giedymina. Oba kraje związa-
ły się sojuszem, a jego owocem 
było małżeństwo Kazimierza 
z córką Giedymina. Należy do-
dać, że Kazimierz Wielki był 
pierwotnie wiązany z inną ko-
bietą – Bonną Luksemburską. 

Dziewczynka w 1325 roku 
miała jeszcze zaledwie 10 
lat, ale była córką Jana 
Luksemburskiego, króla 
Czech i ślub z nią dałby 
Polsce względny spokój.

Tak naprawdę nie 
wiemy jak miała na imię 
córka Giedymina i przy-
szła królowa Polski. Na 
chrzcie otrzymała imię 
Anna, a później history-
cy doszli do tego, że mo-
gła mieć na imię Aldona. 
Ślub odbył się 16 paź-
dziernika 1325 roku na 
Wawelu. Aldona miała 
być w wieku bardzo zbli-
żonym do Kazimierza. 
Razem przeżyli 14 lat. Do-
czekali się dwóch córek 
– Elżbiety i Kunegundy. 
Zwyczajem było dawa-
nie przez rodziców pan-
nie młodej posagu, który 
wnosiła do gospodarstwa 
małżonka. Posag Aldony 

miał być niezwykły. Ksią-
żę Giedymin dał jej 24 tysiące 
jeńców polskich, których prze-
trzymywano na Litwie.

Jaka była Aldona? Ówcze-
śni nie wspominali jej zbyt 
dobrze, ponieważ miała po-
gańskie pochodzenie i nie była 
wychowywana w dworskiej 
etykiecie. Jej zderzenie z ponu-
rą i sztywną atmosferą dworu 
musiało być trudne. Pisano, 
że Aldona była kobietą bardzo 
wesołą i pełną życia.

– Była tak oddana ucie-
chom tanecznym i wesołości, 
iż dokądkolwiek konno lub 

na wozie się udawała, zawsze 
przed nią szli śpiewacy z har-
fami, bębnami, piszczałkami, 
pieśniami i rożnymi melodia-
mi, ku zgorszeniu dość wielu – 
pisano 1339 roku.

Błażej Śliwiński w Kroni-
karskich niedyskrecjach, czyli 
życiu prywatnym Piastów pi-
sał:

– Wniosła ona do Krakowa 
powiew radosnego życia, natu-
ralności, trochę jakby odsunęła 
od zaglądania wszędzie prze-
bywających na zamku księży, 
czym rzecz jasna naraziła się 
królowej i przedstawicielom 
Kościoła.

Podobne relacje znajdzie-
my także w innych źródłach 
z tego czasu, więc zapewne 
mają w sobie sporo prawdy.  Po 
wielu latach znany polski kro-
nikarz Jan Długosz również 
pisał o temperamencie Aldony, 
ale zrzucał to na wychowanie 
przez „barbarzyńskich rodzi-
ców”.

Tuż po ślubie królewicz 
Kazimierz mocno zachorował. 
Ten wątek został pominięty 
w serialu Korona Królów. Był 
rok 1327. Choroba zagrażała ży-
ciu następcy tronu, a to zwia-
stowało wielkie problemy dla 
kraju. Życie Kazimierza odda-
no w ręce papieża Jana XXII. 
Królewicz wyzdrowiał, a pa-
pież wspomniał o tym nawet 
w jednej z bull. 

Kazimierz trafił następnie 
na dwór swojego szwagra, kró-
la Węgier, Karola Roberta. Nie 
wziął ze sobą żony. To właśnie 
na Węgrzech królewicz miał 
zakochać się w córce miejsco-
wego wielmoży – Felicjana 
Zacha. 17 kwietnia 1330 roku 
w odwecie za znieważenie cór-
ki Zach chciał zabić króla Wę-
gier i jego rodzinę.  Skończyło 
się na obcięciu kilku palców 
królowej Elżbiecie oraz na ska-
zaniu na śmierć całego rodu 
Zachów. Przełomowy był rok 

1333, gdy Kazimierz zasiadł 
na polskim tronie. Dopiero 
tu ponownie spotykamy po-
stać Aldony. Nowy król chciał 
także, by korona spoczęła na 
skroniach żony. Sprzeciwiła 
się temu matka Kazimierza, 
wdowa po Łokietku. Stwier-
dziła, że królowa Polski (czy-
li ona) wciąż żyje. Dopiero po 
błaganiach syna wyraziła na 
to zgodę, a sama usunęła się 
do klasztoru. Nie złożyła jed-
nak ślubów zakonnych i nie 
wyzbyła ani majątku, ani na-
wet dworu.

Nie wiemy jak układało się 
życie królewskiej pary. Pewne 
jest, że Kazimierz Wielki był 
typem kobieciarza i swoimi ro-
mansami budził kontrowersje. 
W 1338 roku biskup krakowski 
Jan Grot miał nawet przerwać 
małżeństwo na Wawelu, gdy 
pojawił się na nim król. Był to 
protest przeciwko nienormal-
nym zachowaniom monarchy.

Nie wiemy jaka była przy-
czyna śmierci królowej Aldony 
Anny w 1339 roku. Pisano, że 
zmarła straszną, nienaturalną 
śmiercią. Oczywiście krąży-
ły rożne plotki. Jedni mówili 
o tym, że jej zabójstwo zlecił 
król Kazimierz, nie mogąc do-
czekać się męskiego potom-
ka. Inni powiadali, że winny 
śmierci był zbyt swobodny 
tryb życia.

Córki Aldony Anny były 
instrumentem w polityce Ka-
zimierza Wielkiego. Anna, 
mając 17 lat, wyszła za księcia 
słupskiego Bogusława V, mają-
cego ok. 25 lat. Kunegunda zo-
stała żoną niemieckiego mar-
grabiego Ludwika Rzymianina. 
Rodzina Aldony w końcu za-
siadła na tronie Polski. Jej bra-
tanek, Jogaila, przyjął chrzest 
(wybrał imię Władysław) i stał 
się pierwszym z władców z dy-
nastii Jagiellonów.

(pw)

XX wiek

Likwidacji nie będzie
Pod koniec 1935 roku władze powiatu wąbrzeskiego miały nie lada pro-
blem. W urzędzie wojewody w Toruniu coraz częściej mówiono o likwida-
cji powiatu.

Pod koniec 1935 roku, po po-
głoskach dotyczących likwidacji 
powiatu, zebrała się rada po-
wiatowa. Uchwalono memoriał, 
który sprzeciwiał się likwidacji 
i postawiono pomysł poszerze-
nia powiatu o Dobrzyń, Brudza-
ki, Wieldządz i Radzyń. Przed-
stawiciele rożnych organizacji 
stworzyli specjalny komitet do 
ratowania powiatu. Na jego czele 
stanął burmistrz Schwarz. Cały 
ten alarm był o tyle dziwny, że 
wojewoda nie zgłaszał oficjalnie 
pomysłów likwidacji powiatu. 

Do urzędu nie wpłynęło ani jed-
no pismo w tym temacie. Co więc 
dało początek akcji? 

W 1935 roku Samorządowa 
Komisja Oszczędnościowa, spe-
cjalny organ powołany w celu 
znalezienia oszczędności w wo-
jewództwie, badał w jaki sposób 
można by tego dokonać. Jed-
nym z wielu wniosków była li-
kwidacja małych powiatów np. 
wąbrzeskiego. Oprócz powodów 
gospodarczych, doszukiwano się 
także tych politycznych. Wpraw-
dzie w całym powiecie mieszkało 

wówczas 14 proc. Niemców, to na-
leżało do nich 35 proc. własności 
ziemskiej. Polskie gospodarstwa 
były przeważnie małorolne. Nie 
liczymy przy tym majątków pol-
skich ziemian.

– Zniesienie administracji 
powiatowej wywołałoby ten sku-
tek, że ludność powiatu, zwłasz-
cza rolnicza, mająca obecnie 
możność dogodnego komuniko-
wania się z władzami I instancji, 
zmuszona byłaby przemierzać 
długie przestrzenie, sięgające 
nieraz od 40 do 60 km, ażeby 

dotrzeć do powiatowych władz 
administracyjnych, gdy obecnie 
najdłuższa, przestrzeń wynosi 
zaledwie 20 km. Powiat wąbrze-
ski, ze względu na swą konfigu-
rację terytorialną, jest tak cen-
tralnie położony, jak żaden inny 
z powiatów pomorskich – moż-
na było przeczytać w memoriale 
rady powiatowej.

Wskazywano także na to, 
że Wąbrzeźno to miejsce targów 
oraz ośrodek handlu rolniczego. 
Dobrym argumentem było tak-
że przedstawienie wojewodzie 
wniosków gmin zbiorowych: 
Wieldządz, Kortrowo, Pląchoty, 
Wiewiórki, Zielnowo i Radzyń 
o to, by włączyć je do powiatu 
wąbrzeskiego.

Komisja oszczędnościowa 
wykazała, że powiat wąbrzeski 
jest zadłużony i trudno myśleć 
o spłacie tego zadłużenia. Władze 

powiaty odpierały, że zadłużenie 
towarzyszyło powiatowi niemal 
od początku jego istnienia.

– Chwilowe objawy nieko-
rzystnej sytuacji finansowej 
w pewnych wypadkach tłuma-
czyć raczej należy skutkami 
ogólnego kryzysu gospodarcze-
go, który gdy minie, pozwoli 
znów powiatowi wejść na drogę 
pomyślnego rozwoju. Ludność 
tutejszego powiatu przez swój 
długoletni dorobek stworzyła 
potężne podwaliny gospodarcze 
na przyszłość, a więc bogatą i do-
brze utrzymaną sieć dróg bitych, 
wielki dorobek w urządzeniach 
melioracyjnych itd. – dodawano 
w memoriale rady powiatowej.

Ostatecznie powiat pozostał 
w dotychczasowych granicach. 
Wojewoda nie sięgnął po środki 
ostateczne.

(pw)



Różne

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

Usługi

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Przewóz osób busy 8 lub 19 miejsc, 
tel 600 990 042

Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, Ko-
walewo Pomorskie, ul. Dwor-
cowa 2, kontakt pod nr. Tel. 
530 170 270

Kupię/Sprzedam

Kupię złom stalowy, sam odbiorę, 
waga, gotówka od ręki. Tel. 783 011 
261

Tuja, szmaragd, 0,50 zł. Kontakt pod 
tel. 518 518 835

Nieruchomości

Wąbrzeźno, do wynajęcia lokal 35 
m2, usługowo-handlowy. Kontakt 
pod nr. 663 747 317. 350 zł

Wąbrzeźno, do wynajęcia bar, dobrze 
prosperujący, w dobrym punkcie, 
bądź inne propozycje od 01.03.2018r. 
663 747 317

Praca

Pracowników z orzeczeniem, pracow-
ników produkcji, monterów, opera-
torów maszyn. Kontakt pod nr. tel. 
606 821 065

W związku z powstaniem no-
wych stanowisk pracy zatrud-
nimy 40 osób do prac pro-
dukcyjnych i magazynowych. 
Zapewniamy umowę o pracę, 
2 zmiany i darmowy transport. 
56 646 20 26 lub 608 549 221

Rolnictwo

Sprzedam sianokiszonkę z lucerny 
z 2017r. Tel. 662 017 028
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Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica,  kon-
takt pod nr. tel. 603 858 933

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

MKF Auto części i akcesoria samochodowe,
ul. Wolności 48 Wąbrzeźno, tel. 731 600 310

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo - Gabar Wrocki, 
kontakt pod nr. tel. 601 707 951

mamAUTO – złomowanie/auto-kasacja – PŁA-
CIMY NAJWIĘCEJ – Odbiór gratis, gotówka! 
kontakt pod nr. tel. 54 280 2990

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

Stacja paliw Lotos - Gabar Wrocki, kontakt pod 
nr. tel. 56 683 69 66

Pomoc drogowa, autoholowanie - Gabar Wroc-
ki, tel. 663 007 096

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, 
tel. 668 282 610

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

Dom weselny Kardamon - wesela, impre-
zy okolicznościowe, Małe Pułkowo 36, 
tel. 884 885 090

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

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

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

Szkoła języków obcych SPARROW, ul. Rynek 
17, Golub-Dobrzyń, tel. 519 844 525

FINAN pożyczki gotówkowe, szybka decyzja 
kredytowa, proste zasady, wakcje kedytowe, 
pakiet ubezpieczeń, tel. 784 910 112

Kocimski Film-studio fotograficzne. Zdjęcia do 

dokumentów, odbitki zdjęć, sesje dziecięce, 
z VHS na DVD. Ul.O.Bernarda 3, 
tel. 516122298

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

Zajazd Złota Podkowa Wrocki - hotel, restau-
racja, sala weselna, imprezy okolicznościowe, 
kontakt pod nr. tel. 601 913 928

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

NSP-Nieruchomości Biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjo-
nalne przeprowadzenie każdego rodzaju trans-
akcji w nieruchomościach. Golub-Dobrzyń ul. 
Pod Arkadami 11 tel. 531 795 462

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

Dampol skład opału, Wąbrzeźno, ul. Budowla-
na 1, tel. 508 173 764

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

Olej opałowy z dowozem do klienta - Gabar 
Wrocki, tel. 601 659 654

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

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

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. 
Rowery, części, akcesoria serwis. Artyku-
ły sportowe, Wąbrzeźno  ul. Kopernika 7, 
tel.608 516 205

Hurtownia rowerów w Zieleniu - Sprzedaż,  ser-
wis, naprawa, tel. 605 418 026

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

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: zjeż-
dżalnia, zamek, euro bungee, wata, popcorn, 
balony, tel. 507 705 260

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

Hurtowe dostawy oleju napędowego - Gabar 
Wrocki, tel. 601 205 759

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

REHABILITACJA WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 
2/2 TEL. 606125581

Urząd Miejski w Wąbrzeźnie ul. Wolności 18 87-
200 Wąbrzeźno tel. 56 688 45 00

Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie ul. Macieja Rataja 
2 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 687 17 77

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 44 87-200 
Wąbrzeźno tel. 56 688 28 00

Urząd Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21 87-200 
wąbrzeźno tel. 56 687 75 00

Powiatowy Urząd Pracy ul. Wolności 
44 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 28 00 
fax: 56 690 04 29

Miejska i Powiatowa Biblioteka  Publiczna w Wą-
brzeźnie ul. Wolności 38 87-200 Wąbrzeźno tel. 
56 688 18 21 

Państwowa Straż Pożarna.  Komenda Powiatowa 
ul. Św. Floriana 6 87-200 Wąbrzeźno kontakt pod 
nr. tel. 56 689 09 00

Komenda Powiatowa Policji ul. Wolności 28 87-
200 Wąbrzeźno tel. 56 687 72 00

Pogotowie energetyczne 991, Pogotowie gazowe 
992, Pogotowie ciepłownicze 993, Pogotowie 
Wodno-kanalizacyjne 994

Zespół Szkół  Ogólnokształcących ul. Wolności 35 
87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 22 85

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Tysiąclecia 1 
87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 20 19

Szkoła Podstawowa nr 2  im Jana Paw-
ła II ul. Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 56 688 18 23

Akademia Wiedzy.  Policealna Szkoła  dla Do-
rosłych. Mazur M. ul. Tysiąclecia 1 87-200 Wą-
brzeźno tel. 663 860 005

Gimnazjum nr 1  w Wąbrzeźnie ul. Wolności 11 
87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 20 97

Dom Pomocy Społecznej ul. Pod Młynik 4a 87-
200 Wąbrzeźno tel. 56 688 03 71

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzi-
nie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno 
tel. 56 688 24 52

Zarząd Dróg Powiatowych ul. 1 Maja 61 87-200 
Wąbrzeźno tel. 56 687 13 86

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8 87-200 
Wąbrzeźno tel. 56 688 14 27

Pogotowie numer alarmowy 999 lub 112 
z telefonu kom.

Szpital Powiatowy ul. Wolności 27 87-200 
Wąbrzeźno tel. 56 688 17 25

NZOZ Przychodnia  Medycyny Rodzinnej ul. 
Matejki 1 87-200 Wąbrzeźno tel. 56 688 00 20

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

serwisy

skup aut / demontaż

stacje paliw

usługi

Budownictwo
usługi

Dom
wyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Edukacja
szkoły językowe

Kredyty i pożyczki
Finanse i bankowość

Gabinety
weterynaryjne

Hotele

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

usługi

Składy opału

Sport i rekreacja
rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Numery alarmoweNumery alarmowe

Oświata

Pomoc społecznaPomoc społeczna

PrzedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwa
komunalne

Przedsiębiorstwa
komunalne

Przedsiębiorstwa

Zdrowie

Zdrowie

Fotografia

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

Nieruchomości

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU WĄBRZESKIEGO
tel. 662 061 331, 56 493 41 50

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Praca

Nieruchomości

Węgiel/drewno

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Różne

Usługi

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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spotkanie z operetką 
WĄBRZEŹNO  3 lutego o 19.00 warto wybrać się do WDK na 
koncert operetkowy. Będzie można usłyszeć dobrze znane 
przeboje oraz utwory przedwojenne

– Repertuar obejmował bę-
dzie utwory znane i lubiane – 
zachęca WDK. – W wykonaniu 
artystów można będzie usłyszeć 
m.in. przedwojenne piosenki: 
„Już taki jestem zimny drań”, „Ja 
się boję sama spać” oraz tanga 
argentyńskie „La cumparsita”, 
czy „Por una Cabeza” z filmu 
„Zapach kobiety”. Nie zabraknie 
również przebojów z repertuaru 
takich artystów jak Andrea Bo-
celli: „Besame mucho”, „Time to 
say goodbye”.

Na scenie WDK zaprezentują 
się Katarzyna Jaracz – sopran, 
Marcin Jaracz – baryton oraz 
Marcin Naruszewicz – tenor. Ka-
tarzyna Jaracz jest absolwentką 
Akademii Muzycznej im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
w klasie śpiewu solowego dr hab. 
Małgorzaty Greli. Występowała 
m.in. w Filharmonii Pomorskiej 
w Bydgoszczy, Filharmonii Sin-
fonia Baltica w Słupsku, Filhar-
monii Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie, Teatrze Horzycy 
i Dworze Artusa w Toruniu. 

Kolejny artysta, którego zo-
baczymy na wąbrzeskiej scenie 
to Marcin Jaracz. 

– Umiejętności wokalne 
kształcił w Poznańskiej Szkole 
Chóralnej im. Karola Szymanow-
skiego oraz na wydziale wokal-
no-aktorskim Akademii Muzycz-
nej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy w klasie śpiewu 
prof. Leszka Skrli – informuje 

WDK. – Z przy-
jemnością kon-
certuje, wyko-
nując repertuar 
operowy, ope-
retkowy i mu-
sicalowy.

T r z e c i m 
solistą będzie 
Marcin Naru-
szewicz, absol-
went Akademii 
Muzycznej im. 
F. Nowowiej-
skiego w Byd-
goszczy. Z re-
p e r t u a r e m 
o p e r o w y m 
i operetko-
wym występu-
je w kraju i za 
granicą. Bierze 
udział w tour-
née po Niem-

czech, Holandii, Belgii, Luxem-
burgu i Szwajcarii. Współpracuje 
z Operą Nova w Bydgoszczy, Ca-
pellą Bydgostiensis oraz Filhar-
monią Pomorską w Bydgoszczy. 
Założył zespół „Tango Cancion” 
specjalizujący się w tangach oraz 
„Maria Rodriguez Band”, grają-
cy muzykę latynoamerykańską, 
z repertuarem „Buena Vista So-
cial Club”.

Bilety w cenie 30 zł/os., 25 zł 
grupowy (grupa od 15 osób) do 
nabycia w kasie WDK, od pon. do 
pt. w godz. 12.00 – 16.00 od 11 
do 23 stycznia. Więcej informacji 
w Dziale Animacji Kultury WDK, 
tel. 56 688 17 27, wew. 24.

oprac. (ToB)
fot. WDK

Białe wakacje
Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami. Już nie-
długo będzie można odpocząć po wyczerpującej na-
uce. Wolny czas można spędzić z Wąbrzeskim Do-
mem Kultury.

Wąbrzeźno

Od 12 do 16 lutego placówka 
przygotowała bezpłatne warsz-
taty tematyczne dla dzieci, które 
ukończyły 6 lat. Podczas tego-
rocznych spotkań nie zabraknie 
zabaw animacyjnych, sportowych 
i plastycznych. Na zajęcia obowią-
zują wcześniejsze zapisy w Dziale 
Animacji Kultury WDK osobiście 
lub pod nr tel. 56 688 17 27, wew. 
24. Warsztaty odbywać się będą 
w godzinach 11.00-13.00. Liczba 
miejsc ograniczona. 

– Natomiast pozostałe dzie-
ci zapraszamy 12 lutego o godz. 
11.00 na spektakl teatralny pt. 
„Rubinowy Książe” w wykonaniu 
krakowskich aktorów teatru Krak 
– Art – mówi Dorota Otremba 
z WDK. – Bajka opowiada o cór-

ce szacha – Fatimie, która w nie-
zwykły sposób zostaje żoną Ru-
binowego Księcia. Jednak przez 
swoje wścibstwo, traci ukocha-
nego. Ale jak to bywa w bajkach, 
prawdziwe uczucie zwycięża i Fa-
tima odzyskuje męża. Baśń uczy, 
że nadmierna ciekawość i wścib-
stwo mogą być zgubne.

Jak zawsze spektakl prze-
platany jest muzyką, tym razem 
orientalną, która przybliży pu-
bliczności egzotykę wschodu. 
Uroku spektaklowi dodają rów-
nież barwne kostiumy i sceno-
grafia. Bilety w cenie 5 zł/os. do 
nabycia w kasie WDK od pon. do 
pt. w godz. 12.00 – 16.00 (od 5 lu-
tego).

(ToB), fot. WDK
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Tematem spotkania były 
zwyczaje bożonarodzeniowe 
panujące w polskich domach 
i w innych krajach. Pretekstem 
do rozmowy na ten temat była 
książka Evy Marii Nerling „Wigi-
lie świata”. Zawiera ona opowie-
ści, wiersze, opisy zwyczajów 
świątecznych oraz instrukcje 
wykonania ozdób choinkowych. 

Po lekturze bogato ilustro-
wanej książki uczestnicy koła 
doszli do wspólnego wniosku: 
mimo różnych świątecznych 
zwyczajów ludzi na całym świe-
cie, w tym szczególnym czasie, 
łączy uroczysta atmosfera i ra-
dość.

(pg)
fot. nadesłane

– Tym razem rozegrano po 
dwa mecze – mówi Marek Nie-
mir. – W pierwszym zagraliśmy 
z drużyną GOL Brodnica. Pierwszą 
połowę przegraliśmy 19:46, nato-
miast drugą zagraliśmy perfekcyj-
nie, wygrywając 65:15. Przyniosło 
to nam wygraną w całym meczu 
84:61, co w przeliczeniu na VP dało 
zwycięstwo 15,11:4,89 – opisuje 
Niemir.

Drugi mecz wąbrzeźnianie za-
grali z jedną z najlepszych drużyn 
ligi okręgowej, tj. Dexpol Jeżewo. 

– Przystąpiliśmy do meczu 
bardzo skoncentrowani. Pierwszą 
połowę prawie zremisowaliśmy, 

przegrywając dwoma impami. 
Druga połowa również miała bar-
dzo wyrównany przebieg i mecz 
skończył się wynikiem 37:37. 
W przeliczeniu na VP (punkty me-
czowe) daje to remis 10:10 – doda-
je Marek Niemir.

Obydwa mecze nasza drużyna 
zagrała w składzie: Anna Borow-
ska, Gaja Osińska, Józef Molczyń-
ski, Jerzy Utnicki i kapitan zespołu 
Marek Niemir. Następne trzy spo-
tkania, decydujące o ostatecznej 
kolejności drużyn w fazie grupo-
wej, zostaną rozegrane 21 stycznia 
w Toruniu.

(krzan)

– To kraj o wspaniałych kra-
jobrazach, rozmaitej kulturze 
i bogactwie artystycznym – za-
chęcają organizatorzy. 

W programie m.in. otwar-
cie wystawy prac plastycznych 
przygotowanych przez uczestni-
ków konkursu „Klimaty Kolum-
bii” oraz wystawy fotograficznej 
Ryszarda Sobolewskiego, pre-
zentacja multimedialna „Tygiel 

kultury – podróże po Kolumbii”, 
kiermasz rękodzieła artystycz-
nego, degustacja pod hasłem 
„kawy świata”, fiesta z zespołem 
tańca latynoamerykańskiego 
oraz koncert Mili Morena. 

Spotkania z kulturą kolum-
bijską zainauguruje ambasa-
dor Kolumbii w naszym kraju 
–  Javier Dario Higuera Angel. 
Bezpłatne zaproszenia są do 

odbioru w sekretariacie Domu 
Kultury. Dom Kultury przypo-
mina także, że do 19 stycznia 
istnieje możliwość zgłoszenia 
swojego udziału w rękodziele 
artystycznym „Klimaty Kolum-
bii”. Nasz Tygodnik jest partne-
rem spotkań z kulturą latyno-
amerykańską. 

(ToB) 
fot. DK

Uczestnicy dziecięcego koła DKK omawiali książkę 
o świątecznych zwyczajach na świecie

Wąbrzeźno

Wąbrzeźno

Świąteczna lektura

Brydżowe rozgrywki

Jeszcze w starym roku w filii wąbrzeskiej biblioteki 
spotkali się członkowie dziecięcego koła Dyskusyjne-
go Klubu Książki.

6 stycznia w Krobii drużyna Wąbrzeskiego Klubu Bry-
dżowego wystąpiła na kolejnym zjeździe ligi okręgo-
wej. Po rozegranych ośmiu meczach klub zajmuje 
piąte miejsce w tabeli i nadal ma spore szanse na grę 
w fazie play-off.
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REGION  W piątek 26 stycznia o 18.00 warto wybrać się do 
Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, na spotkanie z kulturą 
latynoamerykańską. Tym razem będzie można poznać bliżej 
Kolumbię

wszystko o Kolumbii

Region

Pożyczki na rozwój firm
Marszałkowski Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Bank Gospodar-
stwa Krajowego zawarły 8 stycznia umowę dotyczącą uruchomienia kolejnych 
pożyczek dla przedsiębiorców z regionu. Chodzi o finansowanie przedsięwzięć 
badawczo-rozwojowych, zmianę modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz mi-
kropożyczki. Ze wsparcia skorzysta około 340 firm.

– W ramach naszego Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go przeznaczamy znaczne środ-

ki na wzmocnienie instytucji 
otoczenia biznesu, by oferowa-
ne przez nie usługi odpowiadały 

na potrzeby przedsiębiorców, 
pomagały dostosować działal-
ność do wymagań rynku zagra-

nicznego i wspierały kojarzenie 
partnerów biznesowych. Umo-
wa pozwoli na włączenie do 
oferty Kujawsko-Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego trzech 
nowych, atrakcyjnych dla firm 
instrumentów finansowych – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

Bank Gospodarstwa Kra-
jowego jest jedną z trzech in-
stytucji finansowych, które ad-
ministrują łącznie blisko 900 
milionami złotych (211 mln euro) 
z RPO, przeznaczonymi na po-

życzki i poręczenia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Projekt, którego dotyczy 
umowa pozwala na uruchomie-
nie przez Kujawsko-Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy trzech 
produktów finansowych o łącz-
nej wartości ponad 58 mln zł 
(środki BGK w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
oraz wkład własny KPFP). 

oprac. (ToB)
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terminarz rundy wiosennej 
A-klasy sezonu 2017/2018

Kolejka 16 – 17 marca 2018
Piast Łasin – Kasztelan Papowo Biskupie

Olimpia II Grudziądz – Pomowiec Kijewo Królewskie
Cyklon Kończewice – Błękitni Podwiesk

Unislavia Unisław – LZS Bobrowo

Zamek Zamek Bierzgłowski – Gwiazda Starogród

Pogrom Zbójno – Stal Grudziądz
Victoria Czernikowo – Unia Wąbrzeźno

Węgrowianka Węgrowo – LZS Świedziebnia

Kolejka 17 – 24 marca 2018
Pomowiec Kijewo Królewskie – LZS Świedziebnia
Kasztelan Papowo Biskupie – Olimpia II Grudziądz
Pogrom Zbójno – Unia Wąbrzeźno
Węgrowianka Węgrowo – Cyklon Kończewice
Piast Łasin – Victoria Czernikowo
Stal Grudziądz – Zamek Zamek Bierzgłowski
Gwiazda Starogród – Unislavia Unisław
LZS Bobrowo – Błękitni Podwiesk

Kolejka 18 – 28 marca 2018
LZS Bobrowo – Cyklon Kończewice
Błękitni Podwiesk – Gwiazda Starogród
Unislavia Unisław – Stal Grudziądz
Zamek Zamek Bierzgłowski – Unia Wąbrzeźno
Pogrom Zbójno – Piast Łasin
Victoria Czernikowo – Olimpia II Grudziądz
Kasztelan Papowo Biskupie – LZS Świedziebnia
Pomowiec Kijewo Królewskie – Węgrowianka Węgrowo

Kolejka 19 – 7 kwietnia 2018
Pomowiec Kijewo Królewskie – Cyklon Kończewice
Węgrowianka Węgrowo – Kasztelan Papowo Biskupie
LZS Świedziebnia – Victoria Czernikowo
Olimpia II Grudziądz – Pogrom Zbójno
Piast Łasin – Zamek Zamek Bierzgłowski
Unia Wąbrzeźno – Unislavia Unisław
Stal Grudziądz – Błękitni Podwiesk
Gwiazda Starogród – LZS Bobrowo

Kolejka 20 – 14 kwietnia 2018
Cyklon Kończewice – Gwiazda Starogród
LZS Bobrowo – Stal Grudziądz
Błękitni Podwiesk – Unia Wąbrzeźno
Unislavia Unisław – Piast Łasin
Zamek Zamek Bierzgłowski – Olimpia II Grudziądz
Pogrom Zbójno – LZS Świedziebnia
Victoria Czernikowo – Węgrowianka Węgrowo
Kasztelan Papowo Biskupie – Pomowiec Kijewo Królewskie

Kolejka 21 – 21 kwietnia 2018
Kasztelan Papowo Biskupie – Cyklon Kończewice
Pomowiec Kijewo Królewskie – Victoria Czernikowo
Węgrowianka Węgrowo – Pogrom Zbójno
LZS Świedziebnia – Zamek Zamek Bierzgłowski
Olimpia II Grudziądz – Unislavia Unisław
Piast Łasin – Błękitni Podwiesk
Unia Wąbrzeźno – LZS Bobrowo
Stal Grudziądz – Gwiazda Starogród

Kolejka 22 – 28 kwietnia 2018
Cyklon Kończewice – Stal Grudziądz
Gwiazda Starogród – Unia Wąbrzeźno
LZS Bobrowo – Piast Łasin
Błękitni Podwiesk – Olimpia II Grudziądz
Unislavia Unisław – LZS Świedziebnia
Zamek Zamek Bierzgłowski – Węgrowianka Węgrowo
Pogrom Zbójno – Pomowiec Kijewo Królewskie
Victoria Czernikowo – Kasztelan Papowo Biskupie

Kolejka 23 – 2 maja 2018
Victoria Czernikowo – Cyklon Kończewice
Kasztelan Papowo Biskupie – Pogrom Zbójno
Pomowiec Kijewo Królewskie – Zamek Zamek Bierzgłowski
Węgrowianka Węgrowo – Unislavia Unisław
LZS Świedziebnia – Błękitni Podwiesk
Olimpia II Grudziądz – LZS Bobrowo
Piast Łasin – Gwiazda Starogród
Unia Wąbrzeźno – Stal Grudziądz

Kolejka 24 – 5 maja 2018
Cyklon Kończewice – Unia Wąbrzeźno
Stal Grudziądz – Piast Łasin
Gwiazda Starogród – Olimpia II Grudziądz
LZS Bobrowo – LZS Świedziebnia
Błękitni Podwiesk – Węgrowianka Węgrowo
Unislavia Unisław – Pomowiec Kijewo Królewskie
Zamek Zamek Bierzgłowski – Kasztelan Papowo Biskupie
Pogrom Zbójno – Victoria Czernikowo

Kolejka 25 – 12 maja 2018
Pogrom Zbójno – Cyklon Kończewice
Victoria Czernikowo – Zamek Zamek Bierzgłowski
Kasztelan Papowo Biskupie – Unislavia Unisław
Pomowiec Kijewo Królewskie – Błękitni Podwiesk
Węgrowianka Węgrowo – LZS Bobrowo
LZS Świedziebnia – Gwiazda Starogród
Olimpia II Grudziądz – Stal Grudziądz
Piast Łasin – Unia Wąbrzeźno

Kolejka 26 – 19 maja 2018
Cyklon Kończewice – Piast Łasin
Unia Wąbrzeźno – Olimpia II Grudziądz
Stal Grudziądz – LZS Świedziebnia
Gwiazda Starogród – Węgrowianka Węgrowo
LZS Bobrowo – Pomowiec Kijewo Królewskie
Błękitni Podwiesk – Kasztelan Papowo Biskupie
Unislavia Unisław – Kasztelan Papowo Biskupie
Zamek Zamek Bierzgłowski – Pogrom Zbójno

Kolejka 27 – 26 maja 2018
Zamek Zamek Bierzgłowski – Cyklon Kończewice
Pogrom Zbójno – Unislavia Unisław
Victoria Czernikowo – Błękitni Podwiesk
Kasztelan Papowo Biskupie – LZS Bobrowo
Pomowiec Kijewo Królewskie – Gwiazda Starogród
Węgrowianka Węgrowo – Stal Grudziądz
LZS Świedziebnia – Unia Wąbrzeźno
Olimpia II Grudziądz – Piast Łasin

Kolejka 28 – 30 maja 2018
Cyklon Kończewice – Olimpia II Grudziądz
Piast Łasin – LZS Świedziebnia
Unia Wąbrzeźno – Węgrowianka Węgrowo
Stal Grudziądz – Pomowiec Kijewo Królewskie
Gwiazda Starogród – Kasztelan Papowo Biskupie
LZS Bobrowo – Victoria Czernikowo
Błękitni Podwiesk – Pogrom Zbójno
Unislavia Unisław – Zamek Zamek Bierzgłowski

Kolejka 29 – 3 czerwca 2018
Unislavia Unisław – Cyklon Kończewice
Zamek Zamek Bierzgłowski – Błękitni Podwiesk
Pogrom Zbójno – LZS Bobrowo
Victoria Czernikowo – Gwiazda Starogród
Kasztelan Papowo Biskupie – Stal Grudziądz
Pomowiec Kijewo Królewskie – Unia Wąbrzeźno
Węgrowianka Węgrowo – Piast Łasin
LZS Świedziebnia – Olimpia II Grudziądz

Kolejka 30 – 10 czerwca 2018
Cyklon Kończewice – LZS Świedziebnia
Olimpia II Grudziądz – Węgrowianka Węgrowo
Piast Łasin – Pomowiec Kijewo Królewskie
Unia Wąbrzeźno – Kasztelan Papowo Biskupie
Stal Grudziądz – Victoria Czernikowo
Gwiazda Starogród – Pogrom Zbójno
LZS Bobrowo – Zamek Zamek Bierzgłowski
Błękitni Podwiesk – Unislavia Unisław
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Zima z rugby po starcie
RUGBY  W pierwszych zajęciach przeprowadzonych przez WSR 
Werewolves (dzięki dofinansowaniu zdobytemu w głosowaniu 
w jednej z sieci sklepów) wzięło udział około 40 osób

Na hali w SP nr 2 pojawiły się 
dzieci, panie i panowie w różnym 
wieku, a premierowe zajęcia za-
kończyły się ogromnym sukcesem. 

– Cieszymy się, że po raz ko-
lejny udowodniliśmy wszystkim 
sceptykom, że fajne rzeczy tworzą 
ludzie z pasją. Jedyną zapłatą, którą 
oczekujemy po takim treningu jest 
przybita „piątka” po ciężko wyko-
nanej pracy – zaznaczyli prowa-
dzący zajęcia zawodnicy WSR.

Przypominamy, że darmowe 
treningi prowadzone są dwa razy 
w tygodniu, przez okres trzech 
miesięcy. Terminy ćwiczeń wyzna-
czono na poniedziałki i czwartki, 

od godziny 18.00-20.00. Jedynym 
warunkiem jest wiek minimalny, 
który wynosi 7-8 lat. 

Akcja trwa na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wą-
brzeźnie. W poniedziałki zajęcia 
bazują na intensywności, trening 
jest nastawiony głównie na bu-
dowę wydolności w oparciu o ele-
menty rugby. Adresowany jest do 
osób aktywnych fizycznie, które 
w przyszłości chciałyby spróbo-
wać swych sił w tej dyscyplinie. 
W czwartki zaś w trakcie godzin-
nych ćwiczeń poznać można pod-
stawy rugby. Zaplanowano grę 
w tagi (bezkontaktowa odmiana 

rugby), rzucanie owalną piłką, naj-
ogólniej rzecz ujmując – aktywne 
spędzenie czasu. Tu adresatami są 
dzieci ze szkół podstawowych, mło-
dzież i osoby dorosłe, które chcą się 
po prostu „poruszać”. Druga godzi-
na będzie formą treningu crossfit 
i będzie zdecydowanie trudniejsza. 
To propozycja dla jednostek, które 
w poniedziałek nie poczuły się do-
statecznie wykończone. 

Osoby chętne muszą pamiętać 
o zapisach. Bez tego dostosowanie 
zajęć, szczególnie do dzieci, jest 
niemożliwe. 

– Nie chcemy, aby ktoś się 
nudził, nie chcemy nikomu od-
mówić możliwości wzięcia udziału 
we wspólnej zabawie, dlatego jeśli 
chcecie dołączyć, napiszcie do nas 
– apelują Wilkołaki. – Dla osób nie-
pełnoletnich wymagana jest zgoda 
rodziców. Wzór możemy przesłać 
drogą elektroniczną lub udostępnić 
przed zajęciami do podpisu rodzi-
ca/opiekuna.

Zgłaszać można się w wiado-
mości prywatnej na facebookowym 
profilu WSR bądź też telefonicznie 
u trenera Jędrzeja Olszewskiego 
pod numerem: 601 296 973.

(kl) 
fot. FB WSR Werewolves

MUKP ponownie 
z medalami
Zawodnicy Miejskiego Uczniowskiego Klubu Pływac-
kiego „Przyjazne Wody” wywalczyli kolejne medale 
na zawodach w Mławie. 

Pływanie 

W gronie triumfatorów, tra-
dycyjnie już, znalazł się Kajetan 
Dąbrowski, który otrzymał do-
datkowo statuetkę dla najlepsze-
go zawodnika całej imprezy. Kaje-
tan zwyciężył w stylu klasycznym 
i był trzeci w stylu dowolnym. 
Mateusz Rusinek okazał się bez-
konkurencyjny w stylu klasycz-
nym, a Julia Patuła uplasowała się 
na najniższym stopniu podium 
również w „klasyku”. 

Medalową kolekcję indywidu-
alną uzupełnili: Julia Libuszewska 
(srebro w stylu zmiennym) i Wik-
tor Czerwiński (brąz w stylu mo-
tylkowym). Ekipa MUKP triumfo-
wała również w sztafecie w stylu 
zmiennym (4x50 metrów) i zajęła 
szóste miejsce w rywalizacji dru-
żynowej, w której sklasyfikowano 
30 ogólnopolskich klubów. Gratu-
lujemy.

(kl), fot. FB MUKP

Ekipa MUKP przed obiektem w Mławie

Złota sztafeta 4x50metrów stylem zmiennym, rocznik 2005

Kajetan Dąbrowski – złoto w stylu dowolnym, brąz w stylu klasycznym


