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WĄBRZEŹNO  Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy ukarała wąbrzeskiego starostę Krzysztofa Maćkiewicza 
w związku ze stwierdzonym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawowym

Komisja dyscyplinuje starostę
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O G Ł O S Z E N I E

Chodzi o nieustalenie należ-
ności dla powiatu wąbrzeskie-
go na kwotę 128,5 tys. zł. Temat 
wiążę się z procesem prywaty-

zacji wąbrzeskiego szpitala.
Echo NIK-owskiej kontroli
Sprawa stanowi jeden 

z wątków głośnej kontroli, prze-

prowadzonej w ubiegłym roku 
przez NIK. Od marca br. pisali-
śmy na ten temat kilkukrotnie. 
We wnioskach pokontrolnych 
wskazano m. in. na niewłaściwe 
zabezpieczenie interesów po-
wiatu, który udzielił poręczenia 
kredytowego ZOZ Szpitalowi Po-
wiatowemu.

Zarzuty wobec starosty 
Krzysztofa Maćkiewicza doty-
czą lat 2011-2013, kiedy zarząd 
nie ustalił należności Powiatu 
Wąbrzeskiego, poniesionych na 
spłatę zobowiązań ZOZ Szpita-
la Powiatowego w Wąbrzeźnie 
(od 2012 SP ZOZ w Wąbrzeźnie 
– red.). Należności te wynika-

ły z poręczenia jakiego powiat 
udzielił szpitalowi, który zacią-
gnął kredyt w BRE Banku Hipo-
tecznym S.A. Według komisji, 
od lipca 2011 do maja 2013 nie-
ustalone przez powiat należ-
ności uzbierały się do kwoty 
128 tys. 538 zł 49/100. Zdaniem 
komisji narusza to art. 42 ust. 
5 ustawy o finansach publicz-
nych, mówiący, że „Jednostki 
sektora finansów publicznych 
są obowiązane do ustalania 
przypadających im należności 
pieniężnych, w tym mających 
charakter cywilnoprawny oraz 
terminowego podejmowania 
w stosunku do zobowiązanych 

czynności zmierzających do wy-
konania zobowiązania”.

Kara jaką wymierzono 
Krzysztofowi Maćkiewiczowi ma 
raczej charakter symboliczny, 
ponieważ staroście udzielono 
„upomnienia”, a także zobowią-
zano do zwrotu na rzecz Skarbu 
Państwa 316 zł 18/100 kosztów 
postępowania.

Punkt widzenia starosty
Zwróciliśmy się z pytaniem 

do starosty z prośbą o komen-
tarz w powyższej sprawie, a tak-
że czy skorzystał z przysługu-
jącego mu prawa do złożenia 
odwołania. 

Dokończenie na str. 2
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Burzliwe zakończenie sesji
WĄBRZEŹNO  Podczas ostatniej sesji rady miasta radni przyjęli jedenaście uchwał. Wszystkie zostały 
zatwierdzone bez emocji. Temperatura wzrosła dopiero na zakończenie obrad. Po raz kolejny powrócił 
temat celu i potrzeby funkcjonowania dwóch wiceprzewodniczących rady. Co ciekawe, głosu nie zabrał 
najbardziej zainteresowany, czyli radny Edward Wierak. Być może myślał, jak ciężko przyjdzie mu pra-
cować przez najbliższe pięć lat

Dokończenie ze str. 1
W odpowiedzi starosta Krzysz-
tof Maćkiewicz napisał: „Odpo-
wiadając na Pana pismo z dnia 
12 grudnia br. informuję, co 
następuje: – w uzasadnieniu 
orzeczenia jest wyraźnie wska-
zane, jak oceniła sprawę Komi-
sja Orzekająca, zwłaszcza jego 
końcowy fragment, – w całym 
postępowaniu Rzecznika Dys-
cypliny Finansów Publicznych 
ani słowa nie ma na temat nie-
gospodarności i niewłaściwości 
w wydatkowaniu środków, a je-

dynie kwestionowano niewyda-
nie stosownej decyzji, – decyzji 
nie wystawiono, gdyż nie prak-
tykuje się tytułów windykacyj-
nych wobec jednostki, dla której 
Powiat był organem założyciel-
skim”.

Starosta Maćkiewicz nie od-
powiedział czy odwołał się od 
orzeczenia komisji, można więc 
domniemywać, iż tego nie uczy-
nił.

Krzysztof Zaniewski
Fot. (archiwum)

Komisja 
dyscyplinuje starostę

Wąbrzeźno

Wiceburmistrz Sławomir 
Trzciński nawiązał do poprzedniej 
sesji, na której obiecał przygotować 
informację nt. aktywności drugiego 
wiceprzewodniczącego rady miasta 
w zastępstwie szefa rady i zwią-
zanej z tym zasadności istnienia 
tego stanowiska. – Poprosiłem 
panią sekretarz, aby przygotowała 
wyciąg z sesji od momentu, kiedy 
drugi wiceprzewodniczący został 
powołany, tj. od 30 maja 2012 roku. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że od 
tego czasu do dnia dzisiejszego tak 
naprawdę drugi wiceprzewodni-
czący rady nie prowadził sesji ani 
razu. Raz tylko sesję zakończył. To 
było 27 marca 2013 – poinformował 
wiceburmistrz Trzciński.

W odpowiedzi zabrał głos rad-
ny Przymierza Obywatelskiego 
Sławomir Jabłoński (wypowiedź 
cytujemy dosłownie – red.). – Pa-
nie zastępco, nie wiem dlaczego my 
w kółko ten temat mielimy. Ja to 

odbieram jako taką próbę pokaza-
nia opinii publicznej, jacy my jeste-
śmy, radni Przymierza Obywatel-
skiego, zachłanni. Panie zastępco, 
pan może nie ma dużego doświad-
czenia w pracy w samorządzie, ale 
musi pan o jednym pamiętać, że 
praca przewodniczącego i zastęp-
ców rady to nie tylko prowadzenie 
sesji. Są jeszcze komisje i warto 
by było zerknąć, ile razy zastępca 
pierwszy i drugi prowadzili komi-
sje, bo tego pan nie powiedział. To 
jest raz. Praca radnych oraz prze-
wodniczącej, oraz zastępców to 
również wizyta na różnego rodzaju 
spotkaniach, przygotowywanie do-
kumentów. Bo my tylko patrzymy 
tu w aspekcie prowadzenia sesji. 
A wiemy, że tak niestety nie jest, 
że przewodniczący ma mnóstwo 
dokumentów do przygotowania, 
do przedstawienia radzie, do prze-
analizowania. Sami państwo jako 
burmistrzowie przedstawiacie tu-

taj jakże liczny porządek obrad. 
Przepraszam nie obrad, a różnego 
rodzaju spotkań. Dzielicie się tymi 
obowiązkami. Pan burmistrz przed 
chwilą mówił, że na początku se-
sji gdzieś tam był w swojej osobie, 
a pan zastępca w innym miejscu, 
bo nie można być w jednej oso-
bie w różnych miejscach na raz. 
No i ja postrzegam właśnie pracę 
wiceprzewodniczących w ten spo-
sób, że muszą się podzielić tymi 
obowiązkami. I to jest ta główna 
zasadność, żeby wyręczać prze-
wodniczącą przy jej znacznej ilo-
ści obowiązków. Sami widzimy, ile 
w  grudniu było sesji i wspólnych 
komisji. To jest raz. Jeżeli chodzi 
o kwestię, tę którą wielokrotnie 
tutaj w złym świetle przedstawiały 
media społecznościowe, że radny 
Wierak przed świętami dostanie 
dwadzieścia parę tysięcy, to trzeba 
powiedzieć, że radny Wierak dosta-
nie 22.546 zł, bo taka jest różnica 
między dietą 751,56 zł, jako zwykłe-
go radnego, a zastępcy przewodni-
czącego w kwocie 1.127,33 zł w skali 
pięciu lat. Więc nie dostanie przed 
świętami, tylko uzbiera mu się taka 
suma, jeśli ją odłoży, po pięciu la-
tach. Jeżeli tę kwotę porównamy, ja 
to zaokrągliłem do 60-milionowego 
budżetu w skali roku razy pięć lat, 
to ta różnica w kwocie, jaką rad-
ny Wierak uzyska, to jest 0,00751 
jednego procenta budżetu miasta, 
więc nie wiem czy to będzie taka 
wielka oszczędność, o jakiej mówi-
liśmy. I jeszcze na koniec chciałbym 
powiedzieć o takiej jednej, myślę że 
też przemawiającej kwestii. Otóż 
za czasów burmistrza Kawskie-

go rzeczywiście został powołany 
drugi zastępca przewodniczącego 
rady miasta. Wcześniej takowe-
go nie było, był tylko jeden. No 
i teraz jeśli popatrzymy sobie, że 
przy dwóch zastępcach przewod-
niczącego przez okres władania 
czy rządów Kawskiego, przy dwóch 
zastępcach przewodniczącego był 
w stanie zmniejszyć deficyt mia-
sta, który zastał. Przy czym doko-
nywał różnych bardzo poważnych 
inwestycji, no to chyba funkcja 
drugiego zastępcy przewodniczą-
cego nie jest zbyt obciążająca dla 
miasta. I bardzo bym prosił, żeby 
może zająć się wreszcie jakimiś 
poważnymi rzeczami, kwestia-
mi, żebyśmy inicjowali tutaj jakieś 
uchwały, projekty. Bo tak napraw-
dę gdzieś tam jest mowa, że my 
blokujemy jako radni Przymierza 
Obywatelskiego, że stajemy kontrą. 
Ale tak naprawdę my nie mieliśmy 
jeszcze okazji przegłosować żadnej 
uchwały, która wypłynęła od pań-
stwa. Bo głosujemy na razie rzeczy 
oczywiste, które gdzieś tam były 
zaplanowane w trakcie poprzedniej 
kadencji i naprawdę przestańmy 
bić pianę w kwestii takiej, w któ-
rej myślę, że jest jasna i oczywista. 
Dodam jeszcze tylko jedno. Kiedyś 
sobie dałem czas i można to oczy-
wiście przeanalizować na stronach 
BIP różnych tutaj ościennych gmin 
miejskich, wiejskich. I muszę przy-
znać, że wszystkie miasta ościenne 
– Radzyń Chełmiński, Jabłonowo 
Pomorskie, Brodnica, Golub-Do-
brzyń, gmina Ryńsk, gmina Dębo-
wa Łąka, gmina Książki – wszyscy 
mają dwóch zastępców przewod-

niczącego rady miast, poza gminą 
Płużnica. Tak to wygląda, więc nie 
tylko my dostrzegamy chyba po-
trzebę posiadania dwóch wiceprze-
wodniczących, ale również ościen-
ne samorządy – tłumaczył radny 
Jabłoński.

Odnosząc się do wypowie-
dzi radnego Jabłońskiego, wice-
burmistrz Trzciński zauważył, że 
kwestię wynagrodzenia drugie-
go wiceprzewodniczącego ocenią 
mieszkańcy Wąbrzeźna, on sam 
nie będzie tego czynił. Odparł, iż 
rzeczywiście nie ma doświadcze-
nia samorządowego, ale do odpo-
wiedzi przygotował się starannie. 
– Prowadzenie przez drugiego wi-
ceprzewodniczącego posiedzenia 
komisji wspólnych rady w ostatniej 
kadencji zdarzyło się tylko raz. My-
ślę, że ocenią to mieszkańcy miasta 
– wyjaśnił wiceburmistrz Trzciński. 

Do dyskusji włączyła się także 
radna Iwona Ciesielska-Dąbrowska, 
która zauważyła, iż przewodniczą-
cymi komisji rady są wszyscy radni 
Przymierza Obywatelskiego. – Mam 
rozumieć, że to jest całkowity przy-
padek? – zapytała radna. – Dlatego 
mówimy o podziałach, które widzą 
mieszkańcy Wąbrzeźna, panie rad-
ny Jabłoński – dodała.

Na zakończenie sesji przewod-
nicząca rady Aleksandra Basikow-
ska oficjalnie ogłosiła powołanie 
klubu radnych Przymierze Oby-
watelskie. Jego przewodniczącym 
został radny Aleksander Czarnecki. 
Klub został zawiązany 5 grudnia.

Krzysztof  Zaniewski
Fot. (archiwum)

Radny Sławomir Jabłoński (z prawej) bronił funkcji drugiego 
wiceprzewodniczącego rady Edwarda Wieraka (z lewej)

Wąbrzeźno

Szukali kłusowników
Wąbrzescy dzielnicowi w okresie przedświątecznym przeprowadzili wspólne 
działania ze strażnikami leśnymi oraz rybackimi.

W dniach 14 i 15 grudnia 2018 
r. policjanci z Wąbrzeźna wspól-
nie z funkcjonariuszami Straży 

Leśnej i Rybackiej patrolowali te-
ren naszego powiatu, zwracając 
szczególną uwagę na nielegalny 

połów ryb oraz wycinkę choinek 
z związku ze zbliżającymi się 
świętami. Ku wspólnemu zado-
woleniu nie ujawniono żadnych 
przypadków kłusownictwa czy 
nielegalnego wycinania drzew. 
Przypominamy, że nielegalne wy-
cinanie drzewa z lasu o wartości 
do 500 złotych lub połów ryb bez 
zezwolenia podlega karze grzyw-
ny, ograniczenia wolności, a na-
wet aresztu – art. 120 kodeksu 
wykroczeń oraz art. 27 ustawy 
o rybactwie śródlądowym.

(ak), fot. KPP Wąbrzeźno
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W trosce o pieszych
GMINA PŁUŻNICA  W gminie Płużnica piesi będą mogli po-
ruszać się wygodniej i bezpieczniej. Przy drogach powiato-
wych w Orłowie oraz Nowej Wsi Królewskiej trwa budowa 
nowych chodników. Inwestycje powiatu są współfinansowa-
ne prze samorząd gminny

Konsultacje Planu zakończone!

Od czerwca do grudnia Gmi-
na Płużnica realizowała drugi etap 
projektu grantowego pn. Dobre 
konsultacje, dobry plan. Celem 
konsultacji było wypracowanie 
wspólnie z mieszkańcami ostatecz-
nej koncepcji Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
dla części wsi Ostrowo. 

W czasie trwania projektu 
zorganizowane zostały spotkania, 
które miały włączyć mieszkańców 
w przygotowanie koncepcji. We 
wrześniu zorganizowane zostało 
spotkanie otwarte, podczas które-
go właściciele działek mieli okazji 
dowiedzieć się jak wygląda plan 

obejmujący należące do nich te-
reny, jakie zmiany są planowane. 
Mieszkańcy mogli składać podczas 
tego spotkania swoje propozycje 
zmian i pomysły do planu. 

W październiku odbyło się 
spotkanie zespołu roboczego, któ-
re połączone było ze spacerem 
badawczym nad jeziorem w Ostro-
wie. Uczestnicy spotkania zobaczyli 
odzwierciedlenie zapisów mapy 
w terenie. 

Ostatnim punktem spotka-
nia było zorganizowanie spotkania 
podsumowującego. Jego uczestni-
czy mogli zapoznać się z projektem 
uchwały dotyczącym konsultowa-

nego terenu, który został już złożo-
ny do Biura Rady Gminy Płużnica. 

Gmina Płużnica realizowała 
projekt grantowy pn. „Dobre kon-
sultacje, dobry plan” ze środków  
pozyskanych w ramach grantu na 
realizację wypracowanego przez 
pracowników Urzędu Gminy Indy-
widualnego Planu Konsultacji.

Indywidualny Plan Konsul-
tacji to szereg metod i narzędzi 
mających włączyć mieszkańców 
w pierwszy krok do przygotowania 
Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla miejsco-
wości Ostrowo, w tym głównie dla 
terenu przy plaży w Ostrowie.

A R T Y K U Ł    S P O N S O R O W A N Y

Jak informuje Urząd Gminy 
Płużnica, w Orłowie powstaje 
chodnik o długości 400 m. Po-
zwoli on na bezpieczne przej-
ście od świetlicy wiejskiej do 
centrum miejscowości. Z kolei 
w Nowej Wsi Królewskiej wybu-
dowany już został jeden chod-
nik, prowadzący do nowego 
cmentarza. Drugi powstaje przy 

drodze w kierunku Wieldządza 
(od strony młyna).

Inwestycje finansowane są 
z budżetów dwóch jednostek 
samorządu terytorialnego – 
Gminy Płużnica (w tym Fundu-
szu Sołeckiego Orłowa i Nowej 
Wsi Królewskiej) oraz Staro-
stwa Powiatowego w Wąbrzeź-
nie. Łączna wartość inwestycji 

w Orłowie to 225,4 tys. zł, w tym 
prawie 113 tys. zł pochodzi bu-
dżet gminy Płużnica. Natomiast 
wartość pierwszej inwestycji 
w Nowej Wsi Królewskiej to 57 
tys. zł (wkład gminy  28,2 tys. zł), 
zaś drugiej – prawie 73,5 zł (przy 
wkładzie gminy 36,7 tys. zł).

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Chodniki zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców

Gmina Płużnica

Jest kasa dla NGO-sów
126 tys. 550 złotych to kwota jaką zaplanowano 
w projekcie budżetu gminy Płużnica na 2019 rok dla 
organizacji pozarządowych. W programie współ-
pracy przewidziano łącznie siedem zadań dla orga-
nizacji społecznych. Pierwsze konkursy zostały już 
ogłoszone.

Do 28 grudnia br. organizacje 
mogą składać swoje oferty na na-
stępujące zadania: 1. Organizacja 
pomocy żywnościowej, odzie-
żowej i sprzętowej dla ubogich 
mieszkańców gminy Płużnica; 2. 
Organizacja zajęć sportowych na 
salach gimnastycznych dla dzie-
ci i młodzieży z terenu gminy 
Płużnica; 3. Wsparcie lokalnego 
funduszu grantowego; 4. Orga-
nizacja zajęć z zakresu kultury 
fizycznej; 5. Organizacja działań 
edukacyjnych, integracyjnych 
i sportowych na rzecz rozwoju 
pożarnictwa w gminie Płużni-

ca. Szczegółowy opis konkursów 
znajduje się w ogłoszeniu dostęp-
ny na stronie internetowej urzę-
du bip.pluznica.pl.

W nowym roku zaplanowano 
również konkurs na organizację 
wypoczynku letniego dla dzieci 
oraz konkurs na przyznanie do-
tacji na pokrycie wkładu własne-
go w projektach realizowanych 
ze środków zewnętrznych. Szcze-
gółowych informacji na temat 
konkursów udziela Elżbieta Wi-
śniewska, tel. 56 6875209, e-mail: 
e.wisniewska@pluznica.pl.

(krzan), fot. ilustarcyjne
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Nowa scania dla druhów
PŁUŻNICA  Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy otrzymała nowy, ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy 
marki Scania. W sobotę 15 grudnia odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania pojazdu strażako-
m-ochotnikom. Zakupiony wóz jest najnowocześniejszym, największym i najdroższym samochodem 
pożarniczym w historii jednostki, a także w historii gminy Płużnica. Kosztował nieco ponad 1 mln 
złotych

O G Ł O S Z E N I E

W uroczystości wzięli udział m. 
in. kujawsko-pomorski komendant 
wojewódzki Państwowej Straży Po-
żarnej nadbryg. Janusz Halak wraz 
z zastępcą st. bryg. Sławomirem 
Herbowskim, zastępca komendan-
ta powiatowego PSP w Wąbrzeźnie 
bryg. Ireneusz Wiśniewski, wójt 
gminy Płużnica Marcin Skonieczka, 
a także przewodniczący rady gminy 
Płużnica Szymon Dudzik. Ponadto 

zarząd OSP zaprosił na uroczystość 
mieszkańców, sołtysów wsi i rad-
nych oraz partnerów społecznych, 
którzy od lat wspomagają straża-
ków w działaniach zmierzających 
do doskonalenia sprawności w za-
bezpieczeniu przeciwpożarowym 
i w służbie ratowniczej.

Całkowity koszt nowej Scanii 
to 1 mln 8 tys. zł. Na zakup pojaz-
du gmina Płużnica wyłożyła prawie 

565 tys. zł. Pozostała część środków 
pochodziła z dotacji Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Narodowego i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

– Gratuluję druhom OSP 
w Płużnicy – mówił wójt Mar-
cin Skonieczka. – Ich starania, 
a w szczególności determinacja 
druha prezesa Jarosława Kubasika, 

umożliwiły ten zakup. Nowy samo-
chód znacznie zwiększa możliwości 
operacyjne i poziom bezpieczeń-
stwa w naszej gminie. Niech służy 
jak najdłużej, ale też jak najrzadziej, 
i pomaga w skutecznym ratowaniu 
życia oraz mienia naszych miesz-
kańców – podkreślił Marcin Sko-
nieczka.

Ceremoniał poprowadził Jaro-
sław Tylmanowski, natomiast rys 

historyczny jednostki przedstawił 
Szymon Dudzik. Listy z podzięko-
waniami wręczał Jarosław Kubasik. 
Wóz został poświęcony przez pro-
boszcza parafii w Płużnicy ks. Lesz-
ka Sudoła oraz gminnego kapelana 
strażaków ks. Jacka Dudzińskiego.

(krzan)
Fot. (nadesłane 

Janusz Marcinkowski)

Wąbrzeźno

Młodzi na scenie WDK
17 grudnia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbył się spektakl teatralny  
pt. „Świąteczna opowieść”.  Jego aktorami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
3 w Wąbrzeźnie.

Spektakl został oparty na 
motywach „Opowieści wigilijnej” 
Karola Dickensa. Chciwość, żą-
dza pieniądza, brak szacunku do 

drugiego człowieka – to cechy 
Nikolasa, jednego z bohaterów 
przedstawienia, który od lat był 
niezdolny do odczuwania świą-

tecznej radości. Biznesmen źle 
traktuje swoich pracowników, 
a jedyną jego miłością są pie-
niądze. Pod wpływem spotkania 

z trzema duchami Nikolas prze-
żywa wewnętrzną przemianę.

Przesłaniem spektaklu było 
pragnienie, aby duch świąt Bo-
żego Narodzenia, duch miłosier-
dzia, współczucia i dobroczyn-
ności, panował przez cały rok. 
Dzięki młodym aktorom pu-
bliczność miała okazję zobaczyć 
przemianę duchową głównego 

bohatera i jego dalsze losy.
Odpowiednia scenografia 

i stroje sprawiły, że magia tego 
wyjątkowego czasu zagościła 
wśród widowni, która postano-
wiła skorzystać z kolejnej te-
atralnej oferty domu kultury.

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)
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Nowe „sukienki” Aleksandry Bacińskiej
WĄBRZEŹNO  „Sukienki” to nowy tomik piosenek wąbrzeskiej poetki Aleksandry Bacińskiej. Ukazał się 
dzięki przyznanemu autorce stypendium marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie 
kultury

Aleksandra Bacińska to autor-
ka tekstów piosenek, które śpiewa-
ne są w całej Polsce, m. in. na festi-
walach turystycznych i koncertach 
poezji śpiewanej. Jej piosenki mają 
też w swoim repertuarze znani i lu-
biani artyści, np. Michał Bajor, Ma-
ryla Rodowicz, Edyta Jungowska, 
Agnieszka Matysiak, Jadwiga Kuta 
czy Leonard Luther. Talent Alek-

sandry Bacińskiej docenił sam Woj-
ciech Młynarski, który w 1994 przy-
znał jej specjalną nagrodę „Bardzo 
Porządne Wieczne Pióro” za teksty 
zaprezentowane podczas festiwalu 
w Opolu.

Chociaż „Sukienek” nie ma 
księgarniach, to można je wypo-
życzyć w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej lub zdobyć na 

spotkaniach promocyjnych autorki. 
Spotkaniach przepełnionych nie-
zwykłą atmosferą poezji, brzmie-
niem gitar, skrzypiec, akordeonów 
i fletów. Charakter takich spotkań 
oraz niektóre teksty z tomiku po-
etki mogliśmy poznać np. podczas 
wrześniowego festiwalu piosenki 
turystycznej, który odbył się w wą-
brzeskiej bibliotece. 

Intensywne spotkania z pu-
blicznością

Pierwsze spotkanie autorskie, 
promujące najnowszy tomik poezji 
Bacińskiej, odbyło się w Bibliotece 
Publicznej w Złocieńcu. – Na spo-
tkaniu z czytelnikami z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego towa-
rzyszyli mi zespół „Byle do Góry” 
oraz Joanna Ulowska – mówi Alek-
sandra Bacińska. Z kolei pod koniec 
października piosenki z „Sukienek” 
zabrzmiały w łódzkim klubie mu-
zycznym „Keja”. Wyśpiewane przez 
krakowski zespół „Browar Żywiec” 

i czytane ze sceny przez autorkę, 
spotkały się z bardzo ciepłym przy-
jęciem publiczności.

Kolejne spotkania z piosen-
ką to: koncert „Na listopad – Ba-
cińska”, który zagrano 8 listopada 
w gdańskim Klubie Morza Nowy 
Zejman, „Autorskie spotkania z wą-
brzeźnianką”, które zorganizowano 
8 i 22 listopada w Bibliotece Publicz-
nej w Lubiczu, 25 listopada koncert 
piosenek Aleksandry Bacińskiej 
odbył się w Grabowcu, gdzie zagrał 
zespół „Własny Port”. Natomiast 7 
i 8 grudnia nowe teksty, interpre-
towane przez autorkę i śpiewane 
przez zespoły z całej Polski, za-
brzmiały w Sudetach, w schroni-
sku Jagodna. W piątek 14 grudnia 
Aleksandra Bacińska była gościem 
Myślenic. Natomiast najbliższe za-
powiadane spotkania zaplanowano 
na 24 stycznia 2019 r. w „Wejściów-
ce” przy Teatrze Wilama Horzycy 
w Toruniu, a także 16 lutego pod-

czas koncertu pt. „Świat według Oli 
B.” w bydgoskiej „Światłownia”.

Publiczność bardzo ceni twór-
czość wąbrzeskiej poetki. – Wier-
sze Oli wnikają w duszę, zostają 
w głowach i sercach. Tęskni się do 
nich. Tęskni się za fizyczną obecno-
ścią Oli w codzienności, jej mądrym 
spojrzeniem i wnikliwym komenta-
rzem. Na koncertach, kiedy czyta, 
ludzie milkną i chłoną słowa. Ten 
zatrzymany czas ma wymiar meta-
fizyczny – tak po koncercie w Łodzi 
powiedziała jedna z uczestniczek 
spotkania autorskiego.

Tomik „Sukienki” został wy-
dany dzięki stypendium, którym 
marszałek województwa kujawsko-
pomorskiego wyróżnił Aleksandrę 
Bacińską w lipcu 2017 roku. Stypen-
dia za najwartościowsze projekty 
w dziedzinie kultury otrzymało 
wówczas trzynastu twórców.

(oprac. krzan)
Fot. (krzan, archiwum)

Książki

Kolędowali po angielsku 
i niemiecku
11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbył się I Powiatowy Kon-
kurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim i Niemieckim, zorgani-
zowany przez Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Książkach.

Do przesłuchań przystąpiło 
czterdziestu pięciu wykonawców 
ze Szkół Podstawowych z Myśliw-
ca, Łobdowa, Wielkich Radowisk, 
Jarantowic, Dębowej Łąki, Zielenia 
i Książek. Po wysłuchaniu wszyst-
kich wokalistów jury w składzie: 
Iwona Kaczmarczyk, Dorota Be-
rent, Daria Rogozińska i Monika 
Kryniecka, przyznało nagrody i wy-
różnienia.

W kategorii soliści – klasy I-IV: 
I miejsce zajęła Patrycja Skrzypczak 
z Jarantowic, II miejsce Patrycja 
Galczewska z Wielkich Radowisk, 
III miejsce Karolina Lipińska z Ksią-
żek.  W kategorii soliści – klasy 
V-VIII za I miejsce nagrodzono Fili-

pa Williama Chetwynd z Wielkich 
Radowisk, II miejsce przyznano 
Wiktorowi Chmiel z Zielenia, a III 
miejsce zajęła Magdalena Sacha 
z Książek.

W kategorii zespoły klas I-IV: 
I miejsce zajął zespół w składzie: 
Dominika Witkowska, Ignacy Plewa 
i Krzysztof Kotłowski z Myśliwca, II 
miejsce należało do zespołu w skła-
dzie: Oliwia Krawczyk, Patrycja Po-
litowska, Patrycja Skrzypczak z Ja-
rantowic, a III miejsce zajął zespół 
w składzie: Justyna Dudkiewicz, 
Amelia Grzanka, Zuzanna Iwińska.

W kategorii zespoły klas V-VIII: 
I miejsce należało do zespołu 
w składzie: Lena Krause i Monika 

Ziarnik z Książek, II miejsce zajął ze-
spół w składzie: Karolina Marszałek, 
Martyna Dembowska i Aleksandra 
Talkowska z Wielkich Radowisk, 
a III miejsce przyznano zespołowi 
w składzie: Wojciech Pawlos i Oli-
wier Ruchalski z Myśliwca.

Wyróżnienia otrzymali: Marta 
Piotrowska z Jarantowic i Karolina 
Dybka z Zielenia. Zwycięzcy otrzy-
mali narody ufundowane przez 
wójta gminy Książki, Radę Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej w Książ-
kach, a także sponsorów.

Festiwalowym zmaganiom 
przysłuchiwali się goście, m. in. 
wójt gminy Książki Krzysztof Zieliń-
ski, dyrektor Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola im. H. Sienkiewicza 
w Książkach Ewa Jędrzejewska-
Głowacka oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców Szkoły Podstawo-
wej w Książkach Monika Kryniec-
ka. O profesjonalne nagłośnienie 
i oświetlenie zadbał dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Książ-
kach Jerzy Cyran. Konkurs został 
przygotowany przez nauczycielki 
SP w Książkach: Agnieszkę Krause 
i Katarzynę Krause.

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)

Świąteczne 
spotkanie z teatrem
18 grudnia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbył się 
spektakl teatralny pt. „Mikołajkowa niespodzianka”. 
Wykonawcami przedstawienia byli aktorzy krakow-
skiego studia teatralnego Krak – Art.

Wąbrzeźno

– Święta to czas wyczekiwa-
ny przez każde dziecko. Jednak 
szczególnie oczekiwanym go-
ściem jest na pewno św. Mikołaj 
– mówi Dorota Otremba. – I to 
właśnie na tego gościa czekali 
mali miłośnicy teatru, którzy od-
wiedzili dom kultury – dodaje.

Dzieci nie tylko poznały 
przygody chłopca o imieniu Mi-
kołajek. Dzięki jego postawie 

i determinacji nikt nie zapomniał 
o świętach, zaś spektakl pokazał 
jak ważna w życiu jest przyjaźń 
i dobro, które zawsze  zwycięża.

Dodatkową  niespodzian-
ką dla wszystkich uczestni-
ków spotkania był Mikołaj  
z workiem pełnym słodyczy.

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)
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olimpiada wiedzy o zdrowym życiu
WĄBRZEŹNO/POWIAT  14 grudnia w wąbrzeskim starostwie powiatowym został przeprowadzony etap re-
jonowy XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Organizatorem był Oddział Rejonowy PCK w Wąbrzeźnie. Patronat honorowy objęli: Krzysztof Maćkiewicz, 
starosta wąbrzeski oraz Małgorzata Zaleśna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Jak wyjaśnia Irena Sartori, 
Olimpiada Promocji Zdrowego Sty-
lu Życia PCK to ogólnopolski kon-
kurs dla tych, którzy wiedzą jak 
zdrowo i aktywnie żyć. – Celem 
konkursu jest wykształcenie wśród 
młodzieży szkolnej potrzeby dba-
nia o własne zdrowie oraz kształ-
towanie umiejętności niezbędnych 
do ochrony i doskonalenia zdrowia 
– wyjaśnia Irena Sartori.

W kategorii szkół średnich (po-
nadgimnazjalnych) do olimpiady 
swój udział zgłosiły: Liceum Ogól-
nokształcące w Wąbrzeźnie, Zespół 
Szkół we Wroniu oraz Zespół Szkół 
Zawodowych  w Wąbrzeźnie.

– Po etapie szkolnym, który 
odbył się w listopadzie, do etapu 
powiatowego łącznie zakwalifiko-
wano 10 uczestników – informuje 
Irena Sartori. – Uczniowie byli po-
nadto zobowiązani do przeprowa-
dzenia „wydarzenia sportowego”, 
jeszcze przed etapem powiatowym 

olimpiady. Nie było ono oceniane 
(punktowane), natomiast było wa-
runkiem przystąpienia do testu 
wiedzy. Tego warunku nie spełniły 
dwie osoby – opisuje Sartori.

14 grudnia w sali starostwa 
wąbrzeskiego, ale też jednocześnie 
w całej Polsce, przeprowadzany był 
etap rejonowy. Uczestnicy olim-
piady w całej Polsce rozwiązywali 
taki sam test wiedzy, składający się 
z trzydziestu pytań jednokrotnego 
wyboru.

Jak podkreślają organizatorzy, 
w ocenie zarówno komisji kon-
kursowej jak i samych uczestni-
ków etapu, test był bardzo trudny. 
Najlepsi okazali się: I miejsce Julia 
Trzcińska z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wąbrzeźnie  (opiekun 
Szymon Krawczyk); II miejsce 
Aneta Sternicka z Liceum Ogólno-
kształcącego w Wąbrzeźnie (opie-
kun Szymon Krawczyk); III miej-
sce Laura Herbowska z Liceum 

Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie 
(opiekun Szymon Krawczyk).

Julia Trzcińska, laureatka eta-
pu powiatowego, otrzymała na-
grody ufundowane przez starostę 
wąbrzeskiego, Powiatowego In-
spektora Sanitarnego i PCK. Z kolei 
Aneta Sternicka otrzymała nagro-
dy ufundowane przez starostę wą-
brzeskiego i PCK, a Laura Herbow-
ska – nagrodę ufundowaną przez 
PCK. Wszyscy uczestnicy, w tym 
opiekunowie uczniów, otrzymali 
upominki ufundowane przez sta-
rostę. Nagrody i upominki wręczał 
wicestarosta powiatu Karol Sar-
necki.

Julia Trzcińska i Aneta Sterni-
cja będą reprezentować nasz rejon 
(powiat) w etapie okręgowym (wo-
jewódzkim) w Bydgoszczy, który 
odbędzie się jednocześnie w całej 
Polsce 15 marca 2019 r. Najlepszy 
uczestnik etapu okręgowego bę-
dzie brał udział w finale konkursu.

Dla finalisty olimpiady w ka-
tegorii II – szkoły średnie (ponad-
gimnazjalne) rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi ufundował 
indeks na wybrany kierunek stu-
diów na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

– Z tytułu zakwalifikowania 
się do etapu okręgowego (woje-
wódzkiego) Julia i Aneta  otrzyma-
ły wiele życzeń, w tym od patro-
nów etapu powiatowego – życzeń 
pełnego sukcesu na kolejnych eta-
pach olimpiady – mówi Irena Sar-
tori. Prezes Oddziału Rejonowego 
PCK w Wąbrzeźnie Irena Sartori 
przekazała zwycięzcą list gratula-
cyjny, w którym życzyła im ener-
gii, zapału, pasji i cierpliwości oraz 
zdrowia i czasu niezbędnego do 
zdobywania wiedzy i umiejętności 
z zakresu tematycznego olimpiady 
–„Olimpiady innej niż wszystkie”.

Irena Sartori w imieniu zarzą-
du życzyła uczestnikom pełnego 
sukcesu jak również radości z po-

dejmowanych działań, inspiracji 
do rozwoju osobistego i skutecz-
nego wcielania w życie mnóstwa 
pomysłów, pomagających tworzyć 
postawy zdrowego stylu życia pod 
egidą Polskiego Czerwonego Krzy-
ża.

– Gratulując laureatkom eta-
pu powiatowego, wszyscy trzyma-
my mocno kciuki za innowacyjną, 
doskonale przeprowadzoną i wy-
soko ocenioną akcję prozdrowotną 
naszych reprezentantek. Życzymy 
również pełnego sukcesu i trzy-
mamy mocno kciuki, by było zdro-
wie, siła, pasja, wytrwałość i czas 
niezbędny na zgromadzenie jak 
największej wiedzy i umiejętności 
z zakresu tematycznego i rozwią-
zanie testu wiedzy oraz z przepro-
wadzonej akcji prozdrowotnej  na 
„szóstkę” – podsumowała Irena 
Sartori.

(krzan)
Fot. (nadesłane)

Gmina Ryńsk

Wigilia w Pływaczewie
W świetlicy wiejskiej wyjątkową wigilię przygotowały członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz chór Cantate Domino.

Tradycyjnie przedświątecz-
ne spotkanie opłatkowe zorga-
nizowało KGW we współpracy 
z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Pływaczewie. Na wiejską wigi-
lię zaproszeni zostali mieszkańcy 
Pływaczewa oraz Iwona Kriger, 
sołtys wsi. Wyjątkowość wieczoru 
podkreśliły przeprowadzone przez 
Agnieszkę Kornacką, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej warsztaty rękodzieła, pod-
czas których pływaczewianki wraz 
z młodzieżą wykonały wielobarw-
ne bombki metodą decoupage.

Kolędy 
przy świątecznym stole
Pływaczewski chór Cantate 

Domino od pięciu lat organizuje 
wigilie w gronie przyjaciół, wspie-
rających ich muzyczną działal-
ność. Nowy rok zapowiada się dla 
artystów pracowicie. Chórzyści 

przygotowują się do wydania no-
wej płyty z repertuarem religijno-
patriotycznym.

(og)
fot. nadesłane
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w „dwójce” cenią 
tolerancję i życzliwość

WĄBRZEŹNO  O tym jak budować dobre relacje z innymi ludźmi, jak patrzeć sercem i zawsze za-
uważać potrzeby drugiego człowieka oraz nieść pomoc potrzebującym mówili uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Wąbrzeźnie

Cenne wskazówki dotyczące 
relacji międzyludzkich przekaza-
li uczniom klas I-VIII uczniowie 
klasy V b, którzy wraz ze swoją 
wychowawczynią Anną Piórkow-
ską przygotowali program arty-
styczny i zaprezentowali go na 
szkolnych apelach z okazji Dnia 
Tolerancji i Życzliwości. – Mama 
nadzieję, że scenki, wiersze i pio-
senki wykonane przez piątoklasi-
stów zachęciły słuchaczy do prze-
łamania wzajemnego dystansu 

i barier w kontaktach, otwartości 
wobec innych, empatii i  gotowo-
ści do pomagania. Takie podejście 
służy obu stronom. Wszak dobro 
zawsze wraca – przekonuje Anna 
Piórkowska.

Podczas apelu pedagog szkol-
na Anna Zaniewska ogłosiła wy-
niki dwóch szkolnych konkursów: 
na klasowego Mistrza Życzliwości 
oraz na klasowe plakaty na temat 
tolerancji i życzliwości. Tegorocz-
nymi Mistrzami Życzliwości zo-

stali: kl. I a Sebastian Adamiak; kl. 
I b Zuzanna Malinowska; kl. I c Ga-
briela Zakierska ; kl. I d Filip Czer-
wiński; kl. II a Julia Gumuła; kl. II 
b Nadia Lubińska ; kl. III a Borys 
Kolczyński; kl. III b Oliwia Lewan-
dowska kl. IV a Hubert Ratajczak; 
kl. IV b Amelia Szczodrowska; kl. 
IV c Wiktoria Madea; kl. IV d We-
ronika Ciba; kl. V a Marta Doma-
galska; kl. V b Wiktoria Nałęcz; kl. 
V c Wiktoria Masłowska; kl. V d 
Maja Zagacka, Nadia Szczodrow-

ska; kl. VI a Agata Sadłowska; kl. VI 
b Maja Wiśniewska; kl. VI c Kacper 
Nędza; kl. VII a Aleks Karczewski; 
kl. VII b Laura Michewicz; kl. VIII 
b Kordian Templin; kl. VIII c Mar-
tyna Kurkowska.

W tym roku, podobnie jak 
w ubiegłym, uczniowie każdej 
klasy w kilku zdaniach uzasadnia-
li swój wybór najbardziej życz-
liwszego kolegi/koleżanki, a ich 
pozytywne uwagi zostały uwiecz-
nione na dyplomach gratulacyj-

nych dla Mistrzów Życzliwości.
Wyróżnienia za przygotowa-

nie klasowego plakatu na temat 
tolerancji i życzliwości zdobyły 
klasy: V b, VII b, VIII a, VIII b, VIII 
c. Organizatorzy dziękują i gratu-
lują wszystkim laureatom oraz 
zespołom klasowym, które zaan-
gażowały się w wykonanie plaka-
tów. 

(oprac. krzan)
Fot. (nadesłane)

Wąbrzeźno

Czerpią satysfakcję z pomagania
W tym roku do wolontariuszy ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” dołączyli 
uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie.

„Szlachetna Paczka” w całym 
kraju cieszy się ogromną popu-
larnością i od lat odnosi niema-
łe sukcesy. Dzięki akcji wolonta-
riusze, którzy ukończyli 16 lat, 
odwiedzają domy najbardziej 
potrzebujących. Zwłaszcza szcze-
gólny okres przedświąteczny 
składnia młodzież do empatycz-
nych zachowań. Przygotowane 
przez gimnazjalistów paczki tra-

fiły do jednej z rodzin powiatu 
wąbrzeskiego.

– Uczniowie zwrócili uwagę 
na trudną życiową sytuację  oso-
by, która na dodatek opiekuje się 
ciężko chorym bratem – mówi 
Ewa Retz, nauczycielka gimna-
zjum. – Pomoc mężczyźnie za-
proponowała klasa IIId.

Do akcji, która ruszyła w Wą-
brzeźnie w połowie listopada, 

dołączali nie tylko uczniowie pla-
cówki, ale również nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice na-
stolatków, miejscowi pracodawcy. 
Wszyscy zaczęli zbierać niezbędne 
do codziennego użytku artykuły 
spożywcze i chemiczne. Dodatko-
wo w gimnazjum została przygo-
towana mała kawiarnia, w której 
uczniowie oferowali ciasto, kawę 
oraz herbatę. Dużą rolę w po-

maganiu innym odegrał również 
świąteczny kiermasz. Dzięki ze-
branym w ten sposób funduszom 
uczniowie mogli zakupić upomin-
ki dla członków wybranej przez 
nich potrzebującej rodziny.

– Wspólnie przygotowaliśmy 
wiele pokaźnych rozmiarów pa-
czek – tłumaczą nastolatki Pau-
lina Mrozińska i Martyna Ciupak. 
– Do tej pory często indywidual-
nie wspieraliśmy różne działania 
charytatywne, dlatego też cieszy-
my się, że tym razem przeprowa-
dziliśmy akcję w szkole.

Gimnazjaliści wzięli udział 
w „Szlachetnej Paczce”, by pomóc 
konkretnej rodzinie, poznając 
wcześniej jej rzeczywiste potrze-
by.

– Dzięki akcji mogliśmy do-
świadczyć samych dobrych emo-
cji związanych z troską o drugiego 
człowieka – dodaje Oskar Kamiń-
ski. – Czuję satysfakcję, że choć 
odrobinę pomogliśmy rodzinie, 
której przez najbliższe miesiące 
będzie się żyło lżej.

(og)
 fot. nadesłane

AD VOCEM
W artykule „Wigilia u druhów”, str. 5. wydania CWA z 20 grudnia 2018 r. wkradł 
się błąd. W tekście o strażackiej wigilii chodziło nam oczywiście o strażaków 
z gminy Dębowa Łąka, a nie jak napisaliśmy z gminy Ryńsk. Przepraszamy za 
niezamierzony błąd.

Redakcja CWA
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Przekazali płomień z Betlejem 
tradycje  Na Golubskim Zamku odbyło się wojewódzkie przekazanie Betlejemskiego Światło Pokoju. 
Gospodarzami przedsięwzięcia byli harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu 
oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W przedsięwzięciu wzięło udział prawie 
400 harcerzy z Kujaw i Pomorza

– W Grocie Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem płonie wiecz-
ny ogień – wyjaśnia harcmistrz 
Szymon Wiśniewski, komendant 
Hufca ZHP Golub-Dobrzyń. – To 
właśnie od niego co roku odpala 
się jedną malutką świeczkę, której 
płomień niesiony przez skautów 
w wielkiej sztafecie przez kraje 
i kontynenty obiega świat. Sam 
moment odpalania Światła w Be-
tlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei 
ludzie potrafią na chwilę się zatrzy-
mać, powstrzymać złość i gniew. 

W 29-letniej historii Betlejemskie-
go Światła Pokoju, w zmieniają-
cych się warunkach politycznych, 
nigdy nie zdarzyło się by Światło 
nie wyruszyło z Betlejem w swoją 
drogę. To czyni ze Światła znak po-
koju, poświadczenie wzajemnego 
zrozumienia i symbol pojednania 
między narodami. Takim darem 
skauci z całej Europy, a wśród nich 
harcerki i harcerze ZHP pragną 
podzielić się ze wszystkimi. Niosąc 
lampiony ze Światłem do parafii, 
szkół, szpitali, urzędów i domów, 

dzielą się radosną nowiną i krze-
wią największe uniwersalne war-
tości braterstwa i pokoju.

Do naszego województwa 
płomień z Betlejem przywieźli 
harcerze z Chorągwi Kujawsko-
Pomorskiej ZHP. Uroczyste, wo-
jewódzkie przekazanie światło 
odbyło się na Zamku w Golubiu-
Dobrzyniu. Gospodarzami przed-
sięwzięcia byli harcerze z miej-
scowego Hufca ZHP oraz Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego im. Zygmunta 

Kwiatkowskiego. W uroczystości 
wziął udział Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Toruniu – star-
szy brygadier Sławomir Herbow-
ski, prezes Oddziału PTTK Stefan 
Borkowicz oraz przedstawiciele 
Lasów Państwowych – Iwona Ka-
łużna. Lokalnych samorządowców 
niestety zabrakło.

Do Golubia-Dobrzynia przyje-
chali reprezentanci hufców z całe-
go województwa. Zwiedzali zamek 
oraz miasto. W golubskiej świątyni 

przekazali płomień księżom. Po 
uroczystości odbyła się harcerska 
gala „Niezwyczajni 2018”. Skauci 
wyróżnili najlepszych instrukto-
rów w minionym roku. W gronie 
nominowanych znaleźli się repre-
zentanci Hufca ZHP Golub-Do-
brzyń – pwd. Weronika Żółtowska 
oraz pwd. Kinga Dąbrowska. Obie 
druhny rywalizowały w kategorii 
najlepszy drużynowy. Ostatecznie 
wygrała reprezentantka Hufca Po-
wiatu Włocławskiego.

(red), fot. ZHP

Tradycje

Kolędy i pastorałki
Trwa okres świąteczno-noworoczny, a tym samym czas, kiedy w naszych domach 
brzmią kolędy. Również w świątyniach kościoła katolickiego śpiewane są te prze-
piękne pieśni religijne.

Kolęda to radosna pieśń nowo-
roczna utrzymywana w konwencji 
religijnej. Ale czy tak było od same-
go początku? Czy kolęda to tylko 
pieśń religijna? Otóż nie.

Kolęda ma swe pochodzenie 
już z czasów rzymskich przed na-
rodzeniem Chrystusa. Rzymianie 
pierwszy dzień miesiąca stycznia 

uważali za początek roku admini-
stracyjnego. W tym dniu konsu-
lowie rzymscy obejmowali swój 
urząd. Z tej okazji odwiedzano się 
wzajemnie, obdarowywano podar-
kami i drobnymi prezentami. Zwy-
czaje te stopniowo zostały przejęte 
przez rodzące się chrześcijaństwo 
i utożsamiano z Bożym Narodze-

niem. Tak więc kolęda w pierwot-
nym znaczeniu oznaczała nowo-
roczną pieśń pochwalną na cześć 
gospodarzy. Dopiero rozwijająca się 
religia chrześcijańska przekształ-
ciła te piosenki w pieśni religijne, 
chwalące narodzenie się Chrystusa. 
Pieśni te były wykonywane w jeży-
ku łacińskim. Treści kolęd chrze-
ścijańskich czerpały swoje wzorce 
z dwóch ewangelii: Ewangelii Św. 
Łukasza i Św. Mateusza. Według 
tradycji chrześcijańskiej pierwszym 
twórcą kolędy był Św. Franciszek 
z Asyżu, który ją śpiewał przy zbu-
dowanej szopce.

Najstarsza kolęda polska po-
wstała prawdopodobnie w 1424 

roku i zaczynała się od słów „Zdrów 
bądź, krolu anielski”. Wiek XV to 
kolędy tłumaczone w większości 
z języka łacińskiego i ze śpiewni-
ków czeskich. Największy rozkwit 
kolęd w naszym kraju nastąpił na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Wtedy 
też postała najbardziej popularna 
polska kolęda „W żłobie leży”, któ-
rą przypisywano autorstwu Piotra 
Skargi. Powstała też inna bardzo 
popularna kolęda „Bóg się rodzi”, 
którą stworzył Franciszek Karpiń-
ski a która została skomponowana 
w rytm poloneza. Mówiąc, o kolę-
dach spotkamy się również z poję-
ciem pastorałka. Pastorałka to nic 
innego jak kolęda, ale wzbogacona 
o treści warstwy obyczajowej wple-
cione w słowa kolędy.

W dorobku naszych autorów 
kolęd znajduje się około 500 kolęd 
i pastorałek. Zostały one zebrane 
w 1843 roku przez księdza Micha-
ła Mioduszewskiego w zbiór kolęd. 
Kolędy są wykonywane w okresie 
od świąt Bożego Narodzenia prak-

tycznie do końca stycznia. Wierni 
śpiewają je w kościołach i w swoich 
domach. Tworzone są nadal nowe 
kolędy, które wykorzystują wątki 
ludowe i są one również bardzo 
popularne. Są również organizo-
wane festiwale kolęd i pastorałek, 
gdzie wykonawcy starają się w jak 
najbardziej oryginalny sposób 
przedstawić dawne kolędy i oby-
czaje, jakie panowały w czasie ich 
wykonywania.

Nie tylko Polska ma kolędy. 
Również inne kraje europejskie 
posiadają swoje pieśni. Niemcy za-
równo te katolickie jak i te prote-
stanckie maja swoje kolędy. Wśród 
ich autorów można znaleźć mię-
dzy innymi Marcina Lutra. W An-
glii rozwój kolęd nastąpił dopiero 
w XVIII wieku. Również inne kraje 
mają w swoich zbiorach kolędy ty-
powo charakterystyczne dla swoje-
go kraju. Niektóre z kolęd są jednak 
ponadnarodowe.

(Maw)
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na aukcję
ZWIERZĘTA  W jaki sposób najlepiej sprzedać najlepsze kro-
wy? Dobrym pomysłem jest aukcja. Ambicją Łódzkiego Związ-
ku Hodowców Bydła jest przygotowanie wielkiej aukcji jałówek 
„W sercu Polski”

Aukcje jałówek nie są nowym 
pomysłem. Na ziemiach polskich 
odbywały się już w czasach zabo-
rów. Do dziś aukcje w USA cieszą 

się wielkim powodzeniem. Do tych 
tradycji odwoływały się organiza-
cje rolnicze z łódzkiego i 10 stycz-
nia organizują aukcję w Bartosze-

wicach. Jest to wieś położona tuż 
obok autostrady A1 nieopodal wę-
zła w Strykowie. Jest to także sie-
dziba Łódzkiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, który jest jednym 
z organizatorów aukcji.

Miejsce posiada niezbędną in-
frastrukturę, ponieważ odbywają 
się tu pokazy zwierząt hodowla-
nych. 

Organizatorzy chcą wykluczyć 
ze sprzedaży pośredników. Chcą 
również przedstawić także fotogra-
fie i opisy licytowanych zwierząt na 
stronie internetowej www.lzhb.pl.

(pw)

KRUS

Przymykają oko na papier
Mimo, że 1 grudnia weszły w życie zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej, 
w przypadku rolników KRUS honoruje jeszcze zaświadczenia o czasowej niezdol-
ności do pracy wystawione w formie papierowej.

Czasami dochodzi do tego, 
że lekarz mimo obowiązujących 
przepisów, wystawi zaświadcze-
nie rolnikowi w formie papiero-
wej. Może być to kwestia zapo-
mnienia się lub braku dostępu 
do internetu. KRUS wziął pod 
uwagę interes rolników i nie 
odsyła ich z powrotem do le-
karza, by ten wprowadził dane 
komputerowo. Zamiast tego ho-
norowane są jeszcze papierowe 

zaświadczenia. Istnieje jeden 
warunek. Na takim zaświadcze-
niu musi znaleźć się imię i na-
zwisko ubezpieczonego, numer 
PESEL, okres niezdolności do 
pracy, data wystawienia zwol-
nienia, dane lekarza i placówki 
medycznej.

Warto jednak podczas wi-
zyty u lekarza przypomnieć 
o elektronicznej wersji zaświad-
czenia. Ułatwia to znacznie pro-

cedury, ponieważ informacja 
trafia przy pomocy internetu do 
bazy KRUS. Na podstawie e-ZLA 
KRUS rozpatrzy prawo rolnika 
lub domownika do „chorobowe-
go”. Zasiłek chorobowy wypła-
cany jest przez KRUS i wynosi 
10 zł za każdy dzień czasowej 
niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym.

(pw)

Dopłaty

Paliwo dla hodowców
Przypominamy, że od nowego roku zwrot podatku akcyzowego zawartego w pa-
liwie rolniczym będą mogli uzyskać także rolnicy zajmujący się hodowlą bydła.

Zgodnie z prawem od 1 stycz-
nia producenci rolni mogą ubie-
gać się o zwrot podatku akcyzo-
wego m. in. na podstawie średniej 
rocznej liczby dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta rolne-
go w roku poprzedzającym rok, 
w którym został złożony wniosek 

o zwrot podatku.
Podobnie jak to się ma 

w przypadku rolników zajmują-
cych się uprawą tak i teraz wnio-
ski o zwrot akcyzy będzie można 
składać do urzędu gminy lub mia-
sta. W przypadku hodowców waż-
ne jest wystąpienie do kierownika 
biura powiatowego ARiMR o wy-

danie dokumentu zawierającego 
informację o liczbie DJP bydła na 
potrzeby wniosku o zwrot podat-
ku akcyzowego. Stosowne wnio-
ski będą dostępne na stronach in-
ternetowych ARiMR od 2 stycznia. 
Będzie je można także otrzymać 
w biurach powiatowych ARiMR.

(pw)

Nie tylko ASF
Nieco w cieniu Afrykańskiego Pomoru Świń są inne 
choroby zwierzęce, które mogą dotknąć bydło, świ-
nie, owce i kozy. Jedną z nich jest pryszczyca. Główny 
Lekarz Weterynarii przypomina o tym jakie są jej ob-
jawy i jak postępować w wypadku dostrzeżenia obja-
wów u zwierząt.

Zwierzęta

Pryszczyca to podobnie jak 
Afrykański Pomór Świń choroba 
wirusowa. Wirus może przedostać 
się do gospodarstwa przez kon-
takt między zwierzętami, ale także 
poprzez mięso, mleko, paszę, itd. 
Mogą go przenieść także inne zwie-
rzęta oraz ptaki. Zwierzę dotknięte 
wirusem staje się apatyczne, nie 
ma apetytu. U krów odczuwalny 
jest spadek mleczności. Jednocze-
śnie pojawiają się pęcherze na języ-
ku, wargach i dziąsłach. Znajdziemy 
je także między racicami u świń 
oraz na wymionach u krów.

W razie zauważenie objawów 
rolnik musi zawiadomić powiato-
wego lekarza weterynarii. Ten po-
biera próbki i poddaje je badaniom. 
Do czasu przybycia powiatowe-
go lekarza weterynarii zwierzęta 
w gospodarstwie muszą pozostać 
zamknięte i odizolowane od resz-
ty świata. Choroba, podobnie jak 
ASF zwalczana jest z urzędu i wiąże 
z wybijaniem stad. Za zabite w wy-
niku walki z pryszczycą zwierzęta 
przysługuje odszkodowanie.

(pw)

OC tylko czasowo?
Powraca postulat rolników, by wprowadzić możli-
wość wykupowania tylko okresowego ubezpieczania 
OC od pojazdów.

Ubezpieczenia

W tej chwili każdy pojazd me-
chaniczny musi posiadać ubezpie-
czenie OC. W przypadku rolnictwa 
niektóre maszyny pracują w polu 
tylko przez kilka dni, lub tygodni. 
Przez resztę roku stoją w budyn-
kach lub pod wiatą i oczekują na 
kolejny sezon. Samorząd rolniczy 
pragnie, by Ministerstwo Finansów 
wprowadziło możliwość okresowe-
go OC dla pojazdów rolniczych.

Pomysł nie jest nowy. Dawniej, 
bo jeszcze w latach 90-tych, moż-
na było okresowo wyrejestrować 
pojazd. Wówczas było to wyko-
rzystywane przez rożnego rodzaju 
kombinatorów. Dwa lata temu jed-
ne z posłów składał już propozycję 
wprowadzenie krótkoterminowych 
ubezpieczeń OC. Wówczas Mini-
sterstwo Finansów mówiło, że OC 
to nie tylko obowiązek, ale i ważna 

rzecz dla społeczeństwa. Chroni 
sprawcę wypadku komunikacyj-
nego przed nadmiernymi obciąże-
niami finansowymi z tytułu jego 
odpowiedzialności cywilnej oraz 
zabezpiecza jego majątek przed 
nadmiernym uszczupleniem z ty-
tułu tej odpowiedzialności.

Już obecnie istnieje możliwość 
30-dniowego ubezpieczenia OC, ale 
dotyczy tylko sytuacji, gdy właści-
ciel chce wywieźć pojazd za grani-
cę lub potrzebuje dokumentów na 
przejazd tylko do miejsca naprawy 
samochodu albo dokonania prze-
glądu. W walce o okresowe ubez-
pieczenie rolnicy mają sprzymie-
rzeńców w postaci motocyklistów. 
Zobaczmy, czy postulat znajdzie 
odzew w ministerstwie.

(pw)
fot. ilustarcyjne

Nawozowe oszustwo
W ostatnim czasie rolnicy padają ofiarą oszustów, którzy podszywają się pod 
uznane firmy produkujące pasze. Jeden z producentów – Grupa Azoty ostrzega 
nawet w specjalnym komunikacie rolników przed niebezpieczeństwem.

Nawozy

Typowa aukcja bydła w USA

Okazuje się, że oszuści ofe-
rują rolnikom pasze oznaczone 
znakami handlowymi znanych 

firm, w tym Grupy Azoty. Rolnicy 
kuszeni są nie tylko marką pro-
duktów, ale przede wszystkim ich 

niską ceną. Jednocześnie złodzie-
je oszukują podczas wystawiania 
faktur. Właśnie dlatego rolnicy 

powinni kupować nawozy i pa-
sze od znanych i sprawdzonych 
sprzedawców. Często mają z nimi 
kontakt przez lata.

Patent na oszukiwanie na na-
wozach i paszach nie jest nowy. 
Dwa lata temu wielu rolników ku-
piło podrabiany nawóz polifoska, 
który zawierał jednak o połowę 
mniej składników mineralnych 
niż oryginał. Rolnik nie mógł nic 
dostrzec gołym okiem, ponieważ 

worki były oznakowane jak orygi-
nał, a granulki nie różniły się od 
tych prawdziwych. Dopiero bada-
nia laboratoryjne odkrywały ska-
lę oszustwa.

Uważajmy więc na to, co ku-
pujemy. Oszuści są bardzo aktyw-
ni, ponieważ koniec roku to czas, 
gdy rolnicy chętnie kupują nawo-
zy licząc się z podwyżkami.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Z myślą o niepełnosprawnych  

Rząd przyjął projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron interneto-
wych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Najpóźniej w 2020 
r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej 
mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. Dziś połowa witryn interneto-
wych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami i dysfunkcjami. Projekt obejmie wszystkie organy 
publiczne posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, w tym 
podmioty nieobjęte tzw. Krajowymi Ramami Interoperacyjności: pod-
mioty tworzone przez samorządy (wodociągi, parki technologiczne, 
etc.), strony Senatu, Sejmu oraz Kancelarii Prezydenta.

Trójkołowcem także z kategorią B  

22 grudnia weszła w życie nowelizacja 

prawa o ruchu drogowym. Dzięki niej 

kategoria prawa jazdy B uprawnia do 

kierowania motocyklem trójkołowym, 

pod warunkiem że osoba posiada prawo 

jazdy kategorii B od co najmniej trzech 

lat. Przypomnijmy, że do tej pory trójko-

łowce mogli prowadzić wyłącznie posia-

dacze motocyklowej kategorii A. 

Nowa ustawa o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników 

Od nowego roku wchodzi w życie nowa ustawa o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej. Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać 
się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej 
liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiada-
niu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został 
złożony wniosek o zwrot podatku. Na potrzeby wniosku, który nale-
ży złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 
względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do 
kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawie-

rającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego. Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 
2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej 

Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-
zwierzat.html.

Sprawdź czy autobus 
jest bezpieczny 

Święta Bożego Narodzenia to czas powrotów do rodzinnego domu, odwiedzin przyjaciół czy wyjaz-dów na zimowy wypoczynek. To zatem czas wzmo-żonych podróży. Tym, którzy korzystają z autobusu polecamy e-usługę „Bezpieczny autobus”. Dzięki niej sprawdzimy: czy autokar ma ważne obowiązko-we badanie techniczne, obowiązkowe ubezpiecze-nie OC, czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony, dane techniczne autobusu, np. liczbę miejsc, stany licznika z badań technicznych (informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 roku).Wy-starczy wejść na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl i wpisać numer rejestracyjny autobusu lub autokaru, którym mamy pokonać trasę.

Minister publikuje oświadczenie ws. waloryzacji   

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, 
wydała oświadczenie w sprawie waloryzacji świadczeń emerytal-
no-rentowych w 2019 r. – Stanowczo i kategorycznie dementuję 
rozpowszechniane przez niektóre media w ostatnim czasie infor-
macje jakoby termin waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych 
w 2019 r. był w jakikolwiek sposób zagrożony. Tak jak w poprzed-
nich latach, tak i w 2019 r. waloryzacja zostanie przeprowadzona 
od 1 marca 2019 r. Rozpowszechnianie informacji kwestionujących 
możliwość terminowego dokonania waloryzacji nie służy czemu-
kolwiek innemu jak wywołaniu niczym nieuzasadnionego niepokoju 
wśród emerytów i rencistów – pisze Rafalska. 

Kiedy wolne w 2019 roku?  

W nadchodzącym roku, oprócz weekendów, 
będzie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. 1 
stycznia, wtorek – Nowy Rok; 6 stycznia, nie-
dziela – Trzech Króli; 21 kwietnia, niedziela 
– Wielkanoc; 22 kwietnia, poniedziałek – Wiel-
kanocny poniedziałek; 1 maja, środa – Święto 
Pracy; 3 maja, piątek – Święto Konstytucji 3 maja; 
9 czerwca, niedziela – Zesłanie Ducha Świętego 
(Zielone Świątki); 20 czerwca, czwartek – Boże Cia-
ło; 15 sierpnia, czwartek –Święto Wojska Polskiego, 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 1 listopada, 
piątek – Wszystkich Świętych; 11 listopada, ponie-
działek – Święto Niepodległości; 25 grudnia, środa 
– Boże Narodzenie. Pierwszy dzień świąt; 26 grudnia, 
czwartek – Boże Narodzenie. Drugi dzień świąt. 

Pieniądze na edukację  

Z końcem roku rusza konkurs w ramach RPO województwa kujaw-
sko-pomorskiego, w którym szkoły mogą uzyskać dofinasowanie na 
różnorodne projekty usprawniające proces edukacji, np. na dodatko-
we zajęcia z zakresu języków obcych czy informatyki lub doposażenie 
pracowni w sprzęt potrzebny do nauczania eksperymentalnego. Tym 
razem o dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące pla-
cówki, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego (np. insty-
tucje prowadzące szkoły prywatne czy ośrodki akademickie). Wnio-
ski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 grudnia do 
14 stycznia. Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w konkursie wynosi 750 tysięcy złotych, a maksymalna 
wartość jednego projektu nie może przekroczyć 100 tysięcy zło-
tych. 
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 Golub-Dobrzyń
 27 grudnia zapraszamy do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na Sza-

farski Wieczór Kolęd. W tym roku kolędowanie poprowadzi dyrektor Agniesz-
ka Brzezińska wraz z pracownikami Ośrodka Chopinowskiego: Kingą Kriger, 
Karoliną Szparagą, Dorotą Ornoch i Bartłomiejem Kozłowskim. Wystąpią tak-
że zaproszeni goście. Zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy oraz zagranicz-
ne utwory świąteczne. X Szafarski Wieczór Kolęd rozpocznie się o godzinie 
18.00. Wstęp wolny. 

 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-
na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej do 
końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni i szafarskiego dworku, 
a także dowiedzieć się jak na przestrzeni lat zmieniał się Ośrodek. Proces 
przemiany instytucji ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedsta-
wiające poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece dostęp-
ne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe dokumentujące artystów 
oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 10 stycznia 2019 roku na kreatywne za-

jęcia plastyczne dla dzieci. Warsztaty ruszają o godzinie 17.00. Proponowane 
zajęcia mają na celu zapoznanie najmłodszych z szerokim wachlarzem technik 
plastycznych. Okazją do wspólnego tworzenia jest zbliżający się Dzień Bab-
ci i Dziadka. Tradycyjnie już mali artyści spróbują swoich sił w ozdabianiu 
laurek ale to nie wszystko…Podczas warsztatów nie zabraknie również in-
nych niespodzianek robionych z myślą o ukochanych dziadkach. Tego rodza-
ju spotkania pobudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności manualne a przede 
wszystkim uczą pracy w grupie. Możliwość wspólnej zabawy z materiałami 
plastycznymi pozwala otworzyć się na sztukę i relacje z rówieśnikami. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24, 535436071. Koszt 
spotkania wynosi 20 zł/os. (w cenę wliczone są wszystkie materiały plastycz-
ne niezbędne do wykonania prac). Zgłoszenia są przyjmowane do 4 stycznia. 

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

 Rypin
 W niedzielę 30 grudnia o 17.00 w Rypińskim Domu Kultury odbędzie się 

koncert świąteczny pt. „Kolędować małemu”. W programie występy Miejskiej 
Orkiestry Dętej, wokalistów RDK oraz rozstrzygnięcie konkursu na szopkę bo-
żonarodzeniową. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. 

 Sylwestra warto spędzić z RDK. 31 grudnia o 21.30 rozpocznie się re-
transmisja spektaklu z Teatru Bolszoj z Moskwy – „Dziadek do orzechów”. 
Dodatkowe atrakcje: zimny bufet, toast o północy. Bilety kosztują 40 zł. 

 18 stycznia Rypiński Dom Kultury zorganizuje koncert pt. „Już nie zapo-
mnisz mnie…” w wykonaniu Tomasza Stockinger, w duecie z pianistą Ste-
fanem Gąsieńcem. Publiczność usłyszy przede wszystkim polskie piosenki 
z lat dwudziestych i trzydziestych. Koncert odbędzie się w piątek 18 stycznia 
o 19.00 w sali widowiskowej Rypińskiego Domu Kultury przy ul. Warszaw-
skiej 8. Bilety w cenie 30 zł są dostępne w kasie kina „Bałtyk” lub na www.
bilety24.pl.

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

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?„Dobro 
zawsze wraca”

DOMY KULTURY  „W świątecznym nastroju – Boże Naro-
dzenie 2018”. Pod takim tytułem odbył się konkurs rękodzieła 
artystycznego w Golubiu-Dobrzyniu

W połowie grudnia br. został 
ogłoszony konkurs rękodzieła ar-
tystycznego. Organizatorem tej 
imprezy był dom kultury w Go-
lubiu-Dobrzyniu oraz parafia 
pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu. 
W konkursie wzięły udział dzieci 
i młodzież z powiatu golubsko-
dobrzyńskiego. Cel konkursu był 
bardzo specjalny. Organizatorom 
chodziło głównie o rozwijanie 
wrażliwości na potrzeby inne-
go człowieka i kultywowanie 
tradycji bożonarodzeniowych. 
Wszystkie zgłoszone prace tra-
fiły na licytacje, z której dochód 
został przeznaczony na zaspoko-
jenie potrzeb życiowych jednej 
z uboższych rodzin gminy Go-
lub-Dobrzyń.

Na konkurs trafiło ponad 
130 prac plastycznych. Wszyst-
kie zostały podzielone na trzy 
kategorie. Pierwsza to „Św. Mi-
kołaj i jego pomocnicy” i tu tra-
fiły prace dzieci w wieku do lat 6. 
Druga kategoria to „Świąteczne 
aniołki”. Była ona przeznaczona 
dla dzieci w wieku 7-12 lat. Trze-
cia kategoria to młodzież i doro-
śli, a jej tytuł to „Szopka bożona-
rodzeniowa”.

W konkursie nie było wy-
granych ani przegranych. Jednak 
najlepsze prace zostały wyróż-
nione okolicznościowa statuetką. 
Wszystkie prace trafiły na świą-
teczną aukcję, która odbyła się 
w przedświąteczną niedzielę 
w Domu Parafialnym w Dobrzy-

niu. Można tam było zakupić 
prezentowane wyroby artystycz-
ne. Akcje prowadziła młodzieżo-
wa grupa wolontariuszy z parafii 
w Dobrzyniu.

– Święta Bożego Narodze-
nia wyzwalają w nas potrzebę 
dawania szczęścia. Szczęście to 
na pewno zobaczenie uśmiech 
u innej osoby. Te godziny pracy 
włożonej w wykonanie tych prac 
przynosi radość zarówno u wy-
konujących te prace, ale również 
u osób potrzebujących pomocy. 
Dziękuję za to, że możemy dawać 
i brać tę radość – mówi ks. Ja-
rosław Kulesza, proboszcz para-
fii w Dobrzyniu, na uroczystym 
zakończeniu konkursu.

Tekst i fot. (Maw)

Wyróżnieni w konkursie

Prace z I kategorii Aniołki z II kategorii

Szopka bożonarodzeniowa
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14:00 Elif

05:30 Elif odc. 392 - serial
06:20 Wieczna miłość odc. 84 - serial 
07:05 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
09:20 Ranczo odc. 112 s. 9 - serial
10:10 Komisarz Alex  
 odc. 34 s. 3 - serial
10:55 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 15
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Góry. Życie ponad chmurami  
 odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 393 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 200
16:05 Wieczna miłość odc. 85 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3400
18:30 Korona królów odc. 147 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz  
 odc. 210 s. 16 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 18
23:40 Ocaleni odc. 39
00:40 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują 
 świat odc. 66

05:10 Ukryta prawda odc. 429 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 190 - serial 

07:15 Szpital odc. 176 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 1 s. 2 - serial 

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 - serial 

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 239 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 193 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 15 - serial 

14:55 Szpital odc. 177 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 2 s. 2 - serial 

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 - serial 

17:55 Brzydula odc. 123 - serial 

18:25 Brzydula odc. 124 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 240 - serial 

20:00 Honey - komedia

22:05 Porwani odc. 12 - serial

22:50 Po zachodzie słońca - komedia

00:50 Moc magii odc. 352

06:00 Czysta chata odc. 21

07:05 Turbo Fast odc. 15 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 16 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 117

09:00 Septagon odc. 39 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 60

12:00 Detektywi w akcji odc. 87 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 88 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 184

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 447 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 78 - serial 

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 78 - serial 

18:00 Septagon odc. 39 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 448 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 224 - serial

21:00 Wojna Harta - dramat

23:40 Wściekła pięść: Powrót Chen  

 Zenga - film

01:55 Tuż przed tragedią 

 odc. 13 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 99 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 122
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 17 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 88 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 9 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 18 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 127 s. 3 - serial 
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 11 - serial 
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 12 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 9 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 69 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
20:00 Powiedz „tak” - komedia
22:05 Harold i Kumar: Spalone święta  
 - komedia
00:00 Czerwony smok - thriller

07:00 Teledyski

07:40 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 9

07:55 Studio Kultura

08:10 Kolędy Śląska

08:40 Na skraju lasu - komedia

10:20 Gdzie jesteś, Luizo - film

11:00 Życie Kamila Kuranta 

 odc. 1 - serial 

12:10 Życie Kamila Kuranta 

 odc. 2 - serial 

13:05 Studio Kultura

13:25 Klucznik - film

15:00 Hrabina z Hongkongu - komedia

17:00 Taśmy Kultury odc. 15

17:10 Taśmy Kultury odc. 16

17:25 Baletownik odc. 2

17:35 Hannah Arendt - film

19:35 Pieśń poranna - film

19:40 Najlepszy klient - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Jak ukraść milion dolarów 

 - komedia

22:30 Pojedynki stulecia odc. 17

23:10 Pola Negri. Życie gwiazdy - film

00:20 Scena klasyczna odc. 43

06:50 Był taki dzień odc. 27
06:55 Drogi wolności odc. 5 - serial
08:05 Święta z sąsiedztwa. Joanna  
 Beretta Molla - film
08:50 Film dokumentalny
09:25 Śledztwo w sprawie miłosierdzia  
 bożego - film
10:30 Sensacje XX wieku odc. 35
11:25 Ziemia, planeta roślin odc. 2 - film
12:30 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 5 - serial
13:35 Dawne światy odc. 7 - film
14:40 Życie odc. 2 - serial
15:45 Utracony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 5 - serial
16:40 Ułan Batalionu Zośka. Jan  
 Rodowicz Anoda - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:20 Taśmy bezpieki odc. 41
18:50 Drogi wolności odc. 6 - serial 
19:55 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 2 - film
21:00 Najdziwniejsza broń na świecie  
 odc. 5 - film
21:55 Spór o historię odc. 150
22:35 Szerokie tory odc. 90
23:15 Słynne jednostki specjalne 
 odc. 6 - serial
00:10 Sensacje XX wieku odc. 48

08:00 Informacje dnia
08:15 Święty na każdy dzień
08:20 Słowo życia - rozważanie
08:25 Brat Ogień - serial
08:50 Z dalekiego wschodu 
 do betlejemskiej szopki
09:10 Motywy Bożego Narodzenia  
 zawarte w sztuce Bazyliki Santa  
 Maria Maggiore w Rzymie
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Koncert Bożonarodzeniowy: 
 A anieli grają!
11:35 Boże Narodzenie chłopca  
 stajennego - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Yohan - wędrówki dzieci  - film
14:30 Łaski pełna  - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Boże Narodzenie 
 na Skalnym Podhalu
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Mały pasterz - film
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 Ziemia mojego Zbawiciela
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:50 Rodzinka.pl odc. 240 - serial
06:20 Rodzinka.pl odc. 241 - serial
06:55 Operacja Zdrowie! odc. 13
07:20 Na sygnale odc. 183 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie odc. 249
11:30 Rodzinka.pl odc. 80 s. 4 - serial
12:00 Barwy szczęścia 
 odc. 1968 - serial 
12:35 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 105
14:05 Bake off - Ale ciacho! odc. 43
15:00 Na sygnale odc. 206 - serial 
15:30 Na sygnale odc. 207 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 81 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 227 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 14 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1968 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1969 - serial 
20:45 Serial fabularny - serial
21:45 Przychodzi facet do lekarza
  - komedia
23:35 Na sygnale odc. 211 - serial 
00:05 Niesłusznie oskarżona - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 14

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2358

11:00 Góra czarownic - film

13:00 Szkoła odc. 367 - serial

14:00 19+ odc. 298 - serial 

14:30 19+ odc. 299 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 14

16:00 Szkoła odc. 368 - serial 

17:00 Szpital odc. 467 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 625 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 39

19:50 Uwaga! odc. 5537

20:00 Muzyka wolności - Poznań 2018

22:55 Windykatorzy - film

00:55 MasterChef odc. 3 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 772 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy  

 odc. 773 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 41 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 804 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 85 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 751 - serial 

14:00 Pierwsza miłość - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 677 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3786

16:30 Na ratunek 112 odc. 140 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 70 - serial 

18:00 Pierwsza miłość  

 odc. 2789 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich  

 odc. 349 - serial

20:05 Siostry - komedia

22:55 Vanilla Sky - thriller

01:50 Chirurdzy odc. 130 - serial 

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

08:00 Lombard. Życie
pod zastaw 

11:00 Życie 
Kamila Kurata

10:30 Sensacja XXI wieku

06:20 Rodzinka.pl 13:00 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Rok 1944. Amerykański porucznik Hart trafia 
do niemieckiego obozu dla jeńców. Między 
żołnierzami narasta konflikt w związku 
z tajemniczym zamordowaniem sierżanta Vica 
Bedforda.

Opowieść o przybyłych z kosmosu nastolatkach, 
których nadprzyrodzone zdolności mają pomóc 
w ocaleniu świata. Sara i Seth muszą dotrzeć na 
czas do znajdującej się na pustyni w Nevadzie 
Góry Czarownic.

„Góra czarownic”
(2009r.) TVN 11:00

„Wojna Harta”
(2002r.) TV 4 21:00



Piątek, 28 grudnia 2018

14:00 Elif

05:45 Elif odc. 393 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 85 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
09:15 Ranczo odc. 113 s. 9 - serial
10:05 Komisarz Alex 
 odc. 35 s. 3 - serial
10:55 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 147 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Góry. Życie ponad chmurami  
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 394 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 86 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3401
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 16
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 51
21:30 Wiktoria odc. 10 s. 2 - serial
22:25 Rain Man - dramat
00:40 Odrobina nieba - film

05:10 Ukryta prawda odc. 430 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 193 - serial 

07:15 Szpital odc. 177 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 2 s. 2 - serial 

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 s. 1 - serial 

10:15 Mango

11:55 Ukryta prawda odc. 240 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 194 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 16 - serial 

14:55 Szpital odc. 178 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 3 s. 2 - serial 

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 - serial 

17:55 Brzydula odc. 125 - serial 

18:25 Brzydula odc. 126 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 241 - serial 

20:00 Kung Fu Panda - film

21:50 Wierny ogrodnik - thriller

00:35 Porwani odc. 12 - serial

06:00 Czysta chata odc. 22

07:05 Turbo Fast odc. 16 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 17 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 118

09:00 Septagon odc. 40 - serial

10:00 STOP Drogówka odc. 182

11:00 Detektywi w akcji odc. 89 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 90 - serial

13:00 Galileo odc. 694

14:00 Galileo odc. 695

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 448 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 79 - serial 

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 79 - serial 

18:00 Septagon odc. 40 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 449 - serial 

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 5

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 221 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 222 - serial

23:05 Bezwzględna gra - film

01:00 Śmierć na 1000 sposobów 

 odc. 6 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 100 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 123
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 18 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 89 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 9 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 19 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw  
 odc. 128 s. 3 - serial 
15:00 112 - na każde wezwanie  
 odc. 12 - serial 
15:30 112 - na każde wezwanie  
 odc. 13 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny  
 odc. 10 s. 9 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny  
 odc. 11 s. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw  
 odc. 70 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw  
 odc. 71 s. 2 - serial 
20:00 Wasabi: Hubert zawodowiec  
 - komedia
21:55 Trefny wóz - thriller
23:25 Angielska robota - film
01:50 Dyżur odc. 28 s. 2

07:00 Teledyski

07:40 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 10

08:00 Studio Kultura - rozmowy

08:15 Smak czekolady - film

08:55 Hannah Arendt - film

11:00 Życie Kamila Kuranta 

 odc. 3 - serial 

12:15 Życie Kamila Kuranta 

 odc. 4 - serial 

13:20 Studio Kultura - rozmowy

13:35 Muzyka w Opactwie 

 Mischa Maisky

14:25 Baletownik odc. 3,

14:30 Taśmy Kultury odc. 17

14:40 Taśmy Kultury odc. 18

15:05 Moja nowa droga - film

15:50 Zakochany Molier - film

18:05 Struktura kryształu - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 17

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 119

20:25 Manchester by the Sea - dramat

22:50 Ikony muzyki odc. 5 - serial

23:50 Tygodnik kulturalny

00:45 Okruchy dnia - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 28
07:00 Drogi wolności odc. 6 - serial
08:05 Taśmy bezpieki odc. 41
08:40 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 56
09:20 Ułan Batalionu Zośka. 
 Jan Rodowicz Anoda - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 48
10:45 Kronika olimpijska odc. 4
11:25 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 6 - serial
12:25 Czterdziestolatek - 20 lat później  
 odc. 6 - serial
13:35 Transsyberyjska wyprawa  
 Joanny Lumley odc. 3 - film
14:25 Kresowym szlakiem odc. 111
14:50 Mont Saint-Michel: 
 opactwo na skale - film
16:00 Hawr pod bombami aliantów  
 - film
17:05 Bez komentarza odc. 158 - film
17:30 Świadkowie nieznanych historii  
 odc. 71
18:05 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:35 Ex libris
19:00 Drogi wolności odc. 7 - serial 
20:10 Bareizm - film
21:20 Ostatnia bitwa Wikingów - film
22:25 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV odc. 57
23:00 Szerokie tory odc. 88
23:35 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 2 - film
00:40 Sensacje XX wieku odc. 66

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Mały pasterz - film
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 Boże Narodzenie w Teatrze Lalek
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 III Woźnicki Koncert   
 Bożonarodzeniowy
13:10 Święty na każdy dzień
13:15 Jestem Gabriel  - film
14:50 Kartka z kalendarza
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 - serial
17:00 Aktywna zima odc. 1
17:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Opowieści Theo odc. 4 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 14 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Samotny w sercu dżungli - film

06:00 Egzamin z życia odc. 18 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 35 s. 4
07:20 Na sygnale odc. 184 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie odc. 250
11:25 Rodzinka.pl odc. 81 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1969 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 106
14:05 Coś dla Ciebie odc. 182
14:35 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 5
15:05 Wszystkiego zabawnego odc. 2
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 82 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 228 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 15 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1969 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1970 - serial 
20:45 Wielkopolanie śpiewają 
 Niepodległej. „W chwilach próby  
 zwycięstwo”
22:00 Ja wam pokażę! - komedia
00:10 Bez litości - film

05:45 Mango - Telezakupy

07:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 14

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2359

11:00 Ukryta prawda odc. 625 - serial

12:00 Szpital odc. 467 - serial

13:00 Szkoła odc. 368 - serial

14:00 19+ odc. 300 - serial 

14:30 19+ odc. 301 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 14

16:00 Szkoła odc. 369 - serial 

17:00 Szpital odc. 468 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 626 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 40

19:50 Uwaga! odc. 5538

20:00 Doradca smaku odc. 38 s. 9 

20:05 Kapitan Ameryka: 

 Zimowy żołnierz - film

22:55 Dzień zagłady - film

01:10 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 11

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

09:00 SuperPies odc. 3

09:30 Malanowski i Partnerzy 

 odc. 774 - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie  

 odc. 42 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 805 - serial 

12:00 Gliniarze odc. 86 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 752 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2789 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 678 - serial 

15:50 Wydarzenia

16:10 Pogoda

16:15 Interwencja odc. 3787,

16:30 Na ratunek 112 odc. 141 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 71 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

 odc. 2790 - serial 

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 2 - serial

20:10 Sahara - film

22:50 Lot Feniksa - film

01:10 Postrach nocy - horror

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw

12:15 Życie 
Kamila Kuranta

19:35 Barwy Szczęścia 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Hubert, paryski policjant, wyjeżdża na urlop do 
Tokio, gdzie przed laty przeżył cudowne chwile 
z utraconą ukochaną. Teraz okazuje się, że jest 
ojcem 19-letniej Yumi. Oboje muszą uciekać przed 
yakuzą.

Szef agencji T.A.R.C.Z.A., Nick Fury, zostaje 
wplątany w złowrogą intrygę i pada ofiarą zamachu. 
Steve Rogers i agentka Natasha Romanoff muszą 
stawić czoła tajemniczemu wrogowi – Zimowemu 
Żołnierzowi.

„Wasabi: Hubert zawodowiec”
(2001r.) TV Puls 20:00

„Kapitan Ameryka: 
Zimowy żołnierz”

(2014r.) TVN 20:05

10:20 Sensacja XXI wieku



Sobota, 29 grudnia 2018

06:30 Sprawa 
dla reportera

06:05 Klan odc. 3400
06:30 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 80 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:45 Studio Raban odc. 58
09:15 Rodzinny ekspres odc. 62
09:45 Big Ben - ratowanie   
 najsłynniejszego zegara 
 świata - film
10:50 Miłość nad fiordem. 
 Na fali przypływu - film
12:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 16
13:00 Korona królów odc. 147 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 201 
14:10 Jak to działa? odc. 159
14:35 Podmuch energii odc. 16
14:50 Spis treści 
14:55 Ojciec Mateusz 
 odc. 210 s. 16 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:30 Blondynka odc. 82 s. 7 - serial 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Wkręceni II - komedia
22:20 Powódź - film
00:00 Jaka to melodia? 

05:40 Ukryta prawda odc. 431 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 121 - serial 

09:30 Brzydula odc. 122 - serial 

10:05 Brzydula odc. 123 - serial 

10:40 Zabójcza broń odc. 12 - serial

11:35 Zabójcza broń odc. 13 - serial

12:30 Zabójcza broń odc. 14 - serial

13:25 Na ratunek wielorybom - dramat

15:25 Kung Fu Panda II - film

17:05 Historia Kopciuszka - komedia

19:00 Johnny English: reaktywacja 

 - komedia

21:05 Jak przeżyć święta - komedia

22:55 Godziny szczytu III - komedia

00:40 Moc magii odc. 354

06:00 Czysta chata odc. 23

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 18 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 19 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 7 - serial

08:40 Amerykańska opowieść II - film

10:05 Policjantki i policjanci 

 odc. 445 - serial 

11:05 Policjantki i policjanci 

 odc. 446 - serial 

12:05 Policjantki i policjanci 

 odc. 447 - serial 

13:05 STOP Drogówka odc. 185

14:05 Za wszelką cenę - dramat

17:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 448 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 449 - serial 

19:00 Galileo odc. 696

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 6

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 223 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 224 - serial

23:00 Mgła - horror

05:45 Hotel Zacisze odc. 3 s. 2 - serial
06:20 Co ludzie powiedzą ? 
 odc. 5 s. 4 - serial
07:00 Taki jest świat odc. 91 s. 3
07:50 Co ludzie powiedzą ? 
 odc. 6 s. 4 - serial
08:25 Co ludzie powiedzą ? 
 odc. 7 s. 4 - serial
09:05 13. posterunek 
 odc. 28 s. 2 - serial
09:40 13. posterunek 
 odc. 29 s. 2 - serial
10:15 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 70 s. 2 - serial 
11:15 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial 
12:15 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial 
13:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial 
14:10 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 74 s. 2 - serial 
15:05 XIX Mazurska Noc Kabaretowa  
 odc. 3
16:15 Guardians: Misja 
 superbohaterów - film
17:50 Klejnot Nilu - film
20:00 Pan życia i śmierci - thriller
22:25 Nienawistna ósemka - film
01:50 Harold i Kumar: Spalone święta  
 - komedia

07:00 Nienasyceni odc. 17

07:25 Informacje kulturalne

07:45 Tygodnik kulturalny

08:40 Królowa Bona odc. 7 - serial

09:50 Musicale. Śpiewa 

 Zdzisława Sośnicka

10:50 Panopticum - film

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 40

11:35 Owoce sztuki - historia martwej  

 natury - film

12:40 Kolęda wigilijna - dramat

14:00 Prawdziwe męstwo - western

16:10 Wojciech Kilar - Te Deum

16:50 Jak ukraść milion dolarów 

 - komedia

18:55 Baletownik odc. 4

19:05 David Bowie: The Man 

 Who Sold the World - film

20:20 Duża ryba - dramat

22:30 Dranie w kinie

23:15 Jane’s Addiction: Ritual 

 De lo Habitual

00:55 Medium - horror

06:50 Był taki dzień odc. 426
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 26 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 7
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 18 s. 1
08:50 Janosik odc. 12 - serial
09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 80 
10:25 Dawne światy odc. 7 - film
11:30 Życie odc. 2 - serial
12:30 Wielkie widowiska natury 
 odc. 4 - serial
13:30 Szerokie tory odc. 103
14:00 Paweł i Gaweł - komedia
15:20 Ziemia, planeta roślin 
 odc. 2 - film
16:15 Spór o historię odc. 29
16:50 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 6 - serial
17:50 Lwów - miasto i ludzie  
 niepodległej Rzeczypospolitej  
 odc. 5 - serial
18:20 Zmiennicy odc. 5 - serial
19:35 Koło historii odc. 52
20:15 Najdziwniejsza broń na świecie  
 odc. 5 - film
21:20 Rodzina Połanieckich 
 odc. 7 - serial 
22:50 100 lat polskiego sportu - film
00:00 900 dni - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Miasteczko Świętej Rodziny 
 - Cotignac - film
09:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 12 - serial
10:25 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Niespełniony plan - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Przyroda w obiektywie odc. 4
16:00 Informacje dnia
16:10 Warto jest „uwierzyć miłości”  
 - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 10
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 27 - serial
23:00 Wystarczy sobą być

05:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1969 - serial 
06:15 Dziewczyny z wyższych sfer 
 - komedia
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 251
11:25 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 2
11:55 27 sukienek - komedia
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Program rozrywkowy
16:20 Słowo na niedzielę 
16:30 Rodzinka.pl 
 odc. 242 s. 13 - serial
17:05 Alternatywy 4 odc. 3 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:28 Rajd Dakar 2018
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion 
19:35 Lajk! odc. 28
20:05 Święta już! Wielki koncert  
 przebojów świątecznych odc. 3
20:55 Święta już! Wielki koncert  
 przebojów świątecznych odc. 4
21:55 La La Poland odc. 10 s. 2
22:35 Niesłusznie oskarżona - dramat
00:15 Serial fabularny - serial

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1121

11:00 Piorun - film

12:45 Domowe rewolucje odc. 2 s. 3

13:45 Ameryka Express odc. 4

15:10 Wracajcie, skąd przyszliście  

 odc. 4

16:00 Królewna Śnieżka - film

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 16

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 41

19:45 Uwaga! odc. 5539

20:00 Kochajmy się od święta 

 - komedia

22:15 Podróż na sto stóp - komedia

00:40 Psychol - thriller

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:50 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 39 - serial

09:20 Przygody Kota w butach 

 odc. 50 - serial

09:50 Ewa gotuje odc. 311 

10:25 Księżniczka na lodzie - film

12:30 Dirty Dancing - film

14:45 Polsat SuperHit Festiwal 2018

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 131

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 132

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 279 - serial

20:10 Monster Trucks - film

22:30 Komando - film

00:15 Pogrzebany - thriller

10:05 Brzydula 11:05 Policjantki 
i policjanci

10:15 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:40 Królowa Bona 09:45 Okrasa łamie 

przepisy

05:40 Barwy szczęścia 11:00 Piorun 09:50 Ewa gotuje

Żądne krwi zjawy przybywają do nadmorskiego 
miasteczka, aby zemścić się na potomkach 
sprawców zbrodni sprzed 100 lat.

Frances, nazywana przez przyjaciół Baby, spędza 
wakacje z rodzicami i siostrą w jednym z ośrodków 
wakacyjnych. Jest znudzona. Przypadkowo poznaje 
młodego tancerza Johnny’ego Castle’a.

„Dirty Dancing”
(1987r.) Polsat 12:30

„Mgła”
(2005r.) TV 4 23:00
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05:40 Klan

05:40 Klan odc. 3401
06:05 Słownik polsko@polski 
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:30 Las bliżej nas odc. 81 s. 2
09:00 Ziarno odc. 688
09:20 Mała Armia Jezusa
09:30 Weterynarze z sercem 
 odc. 57 - serial
09:55 Zakochaj się w Polsce odc. 79
11:00 Miłość nad fiordem. 
 Na fali przypływu  - film
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
13:05 Wielkie koty odc. 1 - serial
14:05 Sonda II odc. 100
14:30 Spis treści odc. 41
14:35 Śnieżne święta - film
16:15 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech 
 Skoczni w Oberstdorfie 
 Skoki narciarskie
16:30 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech 
 Skoczni w Oberstdorfie 
 Skoki narciarskie
17:30 Teleexpress
17:40 Puchar Świata 
 - Turniej Czterech 
 Skoczni w Oberstdorfie 
 Skoki narciarskie
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 83 s. 7 - serial 
21:15 Oświadczyny po irlandzku 
 - komedia
23:05 Wkręceni II - komedia
00:45 Jaka to melodia?

06:00 Galileo odc. 694

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 20 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 21 - serial

08:00 Prawie jak gladiator - film

10:00 Galileo odc. 695

11:00 Galileo odc. 696

12:00 Uliczny wojownik - film

14:05 Asystent wampira - film

16:35 E.T. - film

19:00 Galileo odc. 697

20:00 Zwierzak - komedia

21:40 Oko za oko odc. 17 - serial 

22:40 Oko za oko odc. 18 - serial 

23:40 Tuż przed tragedią odc. 2 - serial

00:40 Tuż przed tragedią odc. 3 - serial

05:45 Flash odc. 2 s. 2 - serial

06:35 Flash odc. 3 s. 2 - serial

07:25 Flash odc. 4 s. 2 - serial

08:15 Przygody Merlina 

 odc. 10 s. 4 - serial

09:10 Przygody Merlina 

 odc. 11 s. 4 - serial

10:20 Życzenie wigilijne 

 Richiego Richa - film

11:50 Legenda o górskim olbrzymie  

 - film

13:55 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:20 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

16:30 Świąteczna historia - komedia

18:05 7 krasnoludków. Historia  

 prawdziwa - komedia

20:00 Robin Hood: książę złodziei - film

22:55 Karmazynowy przypływ - film

01:20 Skorpion odc. 4 s. 3 - serial

07:00 Dzika muzyka odc. 27

07:30 Teledyski

07:55 Dranie w kinie

08:40 Niespotykanie spokojny 

 człowiek - komedia

09:50 Sol Gabetta - Część mojej  

 duszy - film

11:00 Trzeci punkt widzenia odc. 269

11:35 Duża ryba - dramat

13:50 Chuligan literacki 

14:20 Baletownik odc. 5

14:30 Cyrulik Sewilski

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 516

18:00 Łazuka i przyjaciele - film

18:50 Film dokumentalny 

19:40 Studio Kultura - niedziela z...

20:10 Wszystko będzie dobrze  - film

22:00 Trzeci punkt widzenia odc. 269

22:35 Bolesław Matuszewski 

 - nieznany pionier 

 kinematografii - film

23:25 Scena alternatywna

23:55 W kręgu miłości - dramat

01:55 Pieśń poranna - film

06:50 Był taki dzień odc. 30

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 27 - serial

08:05 Zaczęły odrastać nam skrzydła  

 - film

09:05 Janosik odc. 13 - serial

09:50 Polska i świat z historią w tle  

 odc. 127

10:30 Okrasa łamie przepisy odc. 107 

11:00 Transsyberyjska wyprawa

  Joanny Lumley odc. 3 - film

12:00 Mont Saint-Michel: opactwo 

 na skale - film

13:15 Opowieści o Yellowstone 

 odc. 1 - serial

14:10 Archiwum zimnej wojny odc. 18

14:40 Ada! To nie wypada! - komedia

16:20 Wielka gra odc. 171

17:15 Wojownicy czasu odc. 7

17:50 Zmiennicy odc. 6 - serial

18:55 100 lat polskiego sportu - film

20:00 Prawdziwe męstwo - western

21:55 Ostatnia bitwa Wikingów - film

23:00 Wielki test. Polska 

 muzyka rozrywkowa

00:35 Kurs na lewo  - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc Ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
10:40 Cuda Jezusa odc. 6 - serial 
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 6 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
13:55 Kartka z kalendarza
14:00 Miłość odnajdzie cię wszędzie   
 - film
15:30 Proroctwa Humanae Vitae - film
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - 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 Obyś był zimny albo gorący - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 10

05:40 Barwy szczęścia 

 odc. 1970 - serial 

06:15 Kocia ferajna - film

07:55 Pytanie na śniadanie

10:55 Dzieciństwo zwierząt - film

11:55 Rollercoaster - thriller

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:25 Bake off - Ale ciacho! odc. 44,

16:20 Bake off - Ale przepis odc. 54 

16:30 Merlin odc. 2 - film

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:28 Rajd Dakar 2018

18:35 Na sygnale odc. 208 - serial 

19:00 Na sygnale odc. 209 - serial 

19:30 Rodzinka.pl 

 odc. 242 s. 13 - serial

20:05 Herkules - film

21:55 Puccini - film

23:45 Córki dancingu

01:20 Dorwać Wattsa - komedia

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1122

11:00 Domowe rewolucje odc. 3 s. 3

12:00 Co za tydzień odc. 882

12:40 Drzewo marzeń odc. 4 s. 2

13:35 Ameryka Express odc. 5

15:05 Rybki z ferajny - film

16:45 Listy do M - komedia

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga

20:00 Tu się gotuje! odc. 3 s. 3

20:05 Czarownica - film

22:10 Pompeje - film

00:15 MasterChef odc. 4 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 40 - serial

09:15 Dzwoneczek i sekret 

 magicznych skrzydeł - film

10:50 Jak długo jeszcze? - komedia

12:50 Monster Trucks - film

15:10 Liga niezwykłych dżentelmenów  

 - film

17:35 Nasz nowy dom odc. 98

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 296

20:05 10 w skali humoru 

 - czyli dekada kabaretu Nowaki

22:40 Mexican - komedia

01:05 Kronika - film

05:40 Ukryta prawda odc. 432 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Brzydula odc. 124 - serial 

09:30 Brzydula odc. 125 - serial 

10:05 Brzydula odc. 126 - serial 

10:40 Zabójcza broń odc. 15 s. 1 - serial

11:40 Zabójcza broń odc. 16 s. 1 - serial

12:35 Dziewczyny z Hollywood odc. 9 s. 3

12:50 Dzwoneczek i bestia 

 z Nibylandii - film

14:10 Czterej muszkieterowie - film

16:10 Kopciuszek: roztańczona historia  

 - komedia

18:00 Johnny English: reaktywacja 

 - komedia

20:00 Godziny szczytu III - komedia

21:50 Joe Black - dramat

01:15 Sposób na morderstwo 

 odc. 14 s. 2 - serial

10:05 Brzydula 11:00 Galileo

06:35 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:30 Okrasa łamie 
przepisy

05:40 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:45 Jeźdzcy smoków

„Ash Lad”, syn biednego farmera, postanawia 
wyruszyć na niebezpieczną wyprawę ze swoimi 
braćmi, aby zdobyć nagrodę i uratować rodzinną 
farmę przed upadkiem.

Prezenter radiowy Mikołaj ma wyznaczony dyżur 
w Wigilię Bożego Narodzenia. Doris marzy o wielkiej 
miłości. Dziewczyna dzwoni do radia, by wyznać, że 
nie wierzy w istnienie takiego uczucia.

„Listy do M.”
(2011r.) TVN 16:45

„Legenda o górskim olbrzymie”
(2017r.) TV Puls 11:50
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05:35 Elif

05:35 Elif odc. 394 - serial

06:30 Wieczna miłość odc. 86 - serial

07:20 Jaka to melodia?

07:50 Ranczo odc. 114 s. 9 - serial

08:40 Komisarz Alex 

 odc. 36 s. 3 - serial

09:25 Piesek pod choinkę - dramat

11:00 Młodzi rajdowcy - film

12:35 Wielkie koty odc. 1 - serial

13:35 Bandslam - komedia

15:30 Okrasa łamie przepisy odc. 201

16:00 Rolnik szuka żony odc. 13

17:00 Teleexpress

17:15 Pogoda

17:30 Jaka to melodia?

18:30 Korona królów odc. 148 - serial

18:55 Jeden z dziesięciu

19:30 Wiadomości

20:00 Orędzie Przemówienie 

20:10 Pogoda

20:15 Sport 

20:25 Walking on Sunshine. 

 Chodzę w słońcu

22:10 Rybka zwana Wandą - komedia

00:20 Grease - film

05:10 Ukryta prawda odc. 433 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 194 - serial 

07:15 Szpital odc. 178 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 3 s. 2 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 17 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 241 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 195 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 17 - serial 

14:55 Szpital odc. 179 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 4 s. 2 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 127 - serial

18:25 Brzydula odc. 128 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 242 - serial 

20:00 Nie kłam, kochanie - komedia

22:00 Dziennik Bridget Jones - komedia

23:50 Bridget Jones - w pogoni 

 za rozumem - komedia

02:00 Daję nam rok - komedia

06:00 Co tygryski lubią najbardziej - film

07:45 Buddy, pies na gole - komedia

09:30 Wojna na bombki - komedia

11:25 Niania w akcji - komedia

14:20 Asystent wampira - film

16:35 E.T - film

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 450 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 225 - serial

21:00 Grimsby - komedia

22:45 Hot Fuzz. Ostre psy - komedia

01:10 Samotne serca - dramat

06:00 Kontrakt na miłość odc. 101 s. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 124

08:00 Św. Mikołaj potrzebny 

 od zaraz - komedia

09:50 Świąteczny Amor - komedia

11:40 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

12:50 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:00 Goście, goście II - komedia

16:10 Oskar - komedia

18:25 SexiPistols - western

20:00 Trick - film

21:55 Job, czyli ostatnia szara komórka  

 - komedia

23:45 Ciało - komedia

01:45 Przekręt - komedia

07:00 Teledyski

08:30 Struktura kryształu - film

09:55 Historia Florence Foster Jenkins  

 - film

10:55 Baletownik odc. 6,

11:05 Życie Kamila Kuranta 

 odc. 5 - serial

12:20 Życie Kamila Kuranta 

 odc. 6 - serial

13:25 Kapitan - film

13:35 Leo - film

13:45 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 11

14:00 Lepiej być piękną i bogatą 

 - komedia

15:50 All You Need Is Klaus - film

16:55 Arabeska - film

18:50 Kronos odc. 28

19:35 Informacje kulturalne odc. 2820

20:00 Sylwester w Filharmonii  

 Narodowej

22:30 Queen - koncert na Wembley

23:55 Program publicystyczny

00:10 Abba w Studiu 2

06:50 Był taki dzień odc. 427

07:00 Drogi wolności odc. 7 - serial

08:05 Wszystkie kolory świata 

 odc. 26 - serial

09:10 Pierwszy ułan Drugiej  

 Rzeczypospolitej - film

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 190

10:45 Opowieści o Yellowstone 

 odc. 1 - serial

11:50 Wielkie widowiska natury 

 odc. 4 - serial

12:50 Ramzes II - wielka podróż - film

13:55 Lusitania - minuty, 

 które wstrząsnęły światem - film

14:55 Piętro wyżej - komedia

16:35 Kulig

17:15 Ułani Andersa - film

18:10 Flesz historii

18:30 Było, nie minęło - kronika  

 zwiadowców historii

19:05 Drogi wolności odc. 8 - serial

20:10 Młynarski - piosenka finałowa  

 - film

21:55 Prawdziwe męstwo - western

23:50 Ameryka za kółkiem - film

01:30 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 12 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Koncert kolędowy Eleni
13:20 Koncert życzeń
14:10 Brat naszego Boga
15:25 Mały pasterz - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Kolory świętości
17:00 Nieszpory z Bazyliki   
 Watykańskiej
18:20 Święty na każdy dzień
18:25 Kartka z kalendarza
18:30 Kędyż go szukać, czyli pastorałki  
 z gwiazdami
19:30 Jesteśmy katolikami - 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 Procesja dziejów 
22:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 106 - serial
22:50 Kolory świętości
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
23:10 52. Festiwal im. Jana Kiepury

05:25 Koło fortuny

06:05 M jak miłość odc. 1406 - serial

06:55 Coś dla Ciebie odc. 170

07:20 Na sygnale odc. 185 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

11:40 Panorama

11:45 Pogoda - flesz

11:50 Pytanie na śniadanie 

 - ekstra odc. 252

12:15 Herkules - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Rodzinka.pl odc. 242 - serial

16:00 Lakier do włosów - komedia

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:45 The Best Voice of Poland

19:55 Sylwester Marzeń z Dwójką 2018

00:45 La La Poland odc. 10 s. 2

05:40 Uwaga! odc. 5540

06:10 Mango - Telezakupy

07:15 Nowa Maja w ogrodzie odc. 25

07:45 Akademia ogrodnika odc. 25

07:50 Doradca smaku odc. 38 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2360

11:00 Tu się gotuje! odc. 3 s. 3

11:05 Ukryta prawda odc. 626 - serial

12:00 Szpital odc. 468 - serial

13:00 Szkoła odc. 369 - serial

14:00 19+ odc. 302 - serial 

14:30 19+ odc. 303 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 14

15:55 Warszawa stolica Sylwestra 2018

16:00 Szkoła odc. 370 - serial 

17:00 Szpital odc. 469 - serial 

17:55 Warszawa stolica Sylwestra 2018

18:00 Ukryta prawda odc. 627 - serial 

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 43

19:45 Warszawa stolica Sylwestra 2018

01:00 Miłość na zamówienie - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 775 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 776 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 43 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 806 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 87 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 753 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2790 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 679 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 142 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 72 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2791 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 322 - serial
20:00 Sylwestrowa Moc 
 Przebojów 2018
01:00 Roztańczony PGE Narodowy

14:55 Szpital 19:00 Policjantki 
i policjanci

07:00 Zbuntowany anioł 11:05 Życie
Kamila Kurata

14:55 Piętro wyżej

15:10 Rodzinka.pl 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

16-letni Darren, którego pasją są pająki, i jego 
najlepszy kolega udają się na występ wędrownego 
cyrku. Wśród postaci pojawiających się na scenie 
Steve rozpoznaje wampira.

Rok 1888. W Meksyku szerzy się bezprawie. 
Sara postanawia porzucić salony, okradać banki 
i rozdawać łupy biednym. Podczas pierwszego 
skoku w drogę wchodzi jej zapalczywa córka 
farmera, Maria.

„SexiPistols”
(2006r.) TV Puls 18:25

„Asystent wampira”
(2009r.) TV 4 14:20



Wtorek, 1 stycznia 2019

12:20 Mikołaj nieświęty

05:15 Latający renifer - film
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Jaka to melodia?
08:50 Kłopoty z dziewczynami 
 - komedia
10:35 Sylwester w Filharmonii  
 Narodowej
11:30 Korona królów odc. 148 - serial
12:00 Anioł Pański
12:20 Mikołaj nieświęty - komedia
13:45 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni w Garmisch
 -Partenkirchen Skoki narciarskie
14:00 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni w Garmisch
 -Partenkirchen Skoki narciarskie
16:20 Sportowe podsumowanie roku
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Korona królów odc. 149 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Sport 
20:20 Za jakie grzechy, dobry Boże?  
 - komedia
22:05 Szopka w przedszkolu
23:05 Mów mi Vincent - komedia
01:00 Walking on Sunshine. 
 Chodzę w słońcu

05:45 Ukryta prawda odc. 434 - serial 

06:55 Mango - Telezakupy

09:00 Beethoven. Świąteczna przygoda  

 - komedia

11:00 Tajemnice lasu

13:35 Niania - komedia

15:45 Niania i wielkie bum - komedia

18:00 Jak przeżyć święta - komedia

20:00 Joe Black - dramat

23:45 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia

02:10 Wierny ogrodnik - thriller 

06:00 Czysta chata odc. 24

07:05 Turbo Fast odc. 17 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 1

09:00 Zakochany kundel II: 

 Przygody Chapsa - film

10:35 Wielka draka w chińskiej  

 dzielnicy - film

12:40 Top Dog - komedia

14:30 Nasza niania jest agentem 

 - komedia

16:30 Iluzjonista - dramat

18:45 Making of: Sprawiedliwi 

 - Wydział Kryminalny - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 451 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 226 - serial

21:00 Babylon A.D - film

23:05 Podróż do piekła - horror

01:00 STOP Drogówka odc. 185

06:00 Kontrakt na miłość odc. 102 s. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 125

08:00 Sekret Johanki - film

09:50 Eloise w hotelu Plaza - komedia

11:40 Pan Magoo - komedia

13:15 Najpiękniejsze baśnie 

 braci  Grimm - film

14:30 Legenda o górskim olbrzymie  

 - film

16:25 7 krasnoludków. 

 Historia prawdziwa - komedia

18:25 Guardians: Misja 

 superbohaterów - film

20:00 Django - western

23:10 Żądło - komedia 

01:50 Na jedwabnym szlaku - serial

07:00 Teledyski

07:35 Studio Kultura - rozmowy

08:05 Hydrozagadka - komedia

09:30 Rozmowy kontrolowane 

 - komedia

11:05 Baletownik odc. 7

11:15 Koncert Noworoczny 

 z Wiednia 2019

12:00 U pana Boga za piecem 

 - komedia

13:50 U Pana Boga za miedzą 

 - komedia

15:55 Studio Kultura - rozmowy

16:20 Tony Bennett & Lady Gaga.  

 Cheek To Cheek Live!

17:30 Kaseta: dokumentalna składanka  

 - film

19:10 Kronos odc. 28

19:50 Reportaż

20:20 Igraszki z diabłem

22:00 Boska Florence - komedia

00:05 Dezerterzy odc. 98

06:50 Był taki dzień odc. 32

06:55 Drogi wolności odc. 8 - serial

08:05 Wszystkie kolory świata 

 odc. 28 - serial

09:10 300 mil do nieba - dramat

10:50 Gołas, absolutnie! - film

11:55 Grease - film

13:55 Panie na zamku - film

15:00 Czy Lucyna to dziewczyna? 

 - komedia

16:30 Ameryka za kółkiem - film

18:10 Z Archiwum Zimnej Wojny - film

19:20 Drogi wolności odc. 9 - serial

20:20 Zaginiony świat Aleksandra  

 Wielkiego odc. 6 - serial

21:20 Tajna broń Japonii - film

22:25 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 5 - serial

00:25 Młynarski - piosenka finałowa  

 - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Kaplica Pamięci
09:00 Pochodzenie świata odc. 1 - film
10:00 Msza Święta 
 pod przewodnictwem 
 Ojca Świętego Franciszka
11:30 Kolumb - wyprawa 
 na koniec świata - film
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Koncert prof. Juliana   
 Gembalskiego w Sanktuarium 
 NMP Gwiazdy Nowej   
 Ewangelizacji i Świętego 
 Jana Pawła II
13:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 106 - serial
14:00 Opera Night Group. 
 Od Disneya do klasyki
15:00 Próba wiary - serial
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Procesja dziejów 
22:00 Zerwany kłos - film
23:40 Kantata „Cicha noc”

06:00 Chirurg, biskup, więzień - film

06:25 Rodzinka.pl odc. 129 s. 5 - serial

06:55 Przygody Tomcia Palucha 

 i Calineczki - film

08:25 Klan urwisów powraca - komedia

10:15 W kraju Komanczów - western

12:15 Koncert Noworoczny 

 z Wiednia 2019

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:20 Nowy Rok z Dwójką

16:30 Księga dżungli 2 - film

18:00 Panorama

18:25 Pogoda

18:30 Sport-telegram 

18:40 Sylwester Marzeń z Dwójką 2018

20:05 The Voice Kids odc. 1 s. 2

21:10 The Voice Kids odc. 2 s. 2

22:20 Dorwać Wattsa - komedia

00:10 Koncert Noworoczny 

 z Wiednia 2019 odc. 1

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Ameryka Express odc. 6

08:15 Muppety: Poza prawem 

 - komedia

10:20 Czy to ty, czy to ja - komedia

12:20 Kochajmy się od święta 

 - komedia

14:30 Czarownica - film

16:25 Kapitan Ameryka: 

 Zimowy żołnierz - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 44

19:45 Uwaga! odc. 5541

20:00 Doradca smaku odc. 1 s. 9

20:05 W samym sercu morza - film

22:35 Tłumaczka - thriller

01:05 Tu się gotuje! odc. 3 s. 3

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

06:55 Marley i ja: Szczenięce lata 

 - komedia

08:45 Baranek Shaun - film

10:35 Zakochany wilczek - film

12:30 Załoga G - komedia

14:15 102 dalmatyńczyki - komedia

16:30 Trzej muszkieterowie - film

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 244 - serial

20:10 Kevin sam w Nowym Jorku 

 - komedia

22:45 Komando - film

00:40 Sposób na blondynkę - komedia

09:00 Beethoven.
Świąteczna przygoda

10:35 Wielka draka 
w chińskiej dzielnicy

18:25 Guardians: 
Misja superbohaterów 00:05 Dezerterzy 11:55 Grease

06:25 Rodzinka.pl 19:45 Uwaga! 08:45 Baranek Shaun

Szlachetny kapitan Jake Cutter podejmuje 
walkę z bandą zajmującą się dostarczaniem 
broni i alkoholu Indianom. Nieoczekiwanego 
sprzymierzeńca znajduje w aresztowanym 
szulerze z Luizjany.

10-letnia Jess rozpacza po wyjeździe przyjaciela. 
Rodzice nie wiedzą, jak jej pomóc. Na szczęście 
przyjeżdża ciotka Millie, która opowiada 
dziewczynce historię jej rówieśniczki.

„Latający renifer”
(2003r.) TVP 1 05:15

„W kraju Komanczów”
(1961r.) TVP 2 10:15



Środa, 2 stycznia 2019

14:00 Elif

05:40 Jaka to melodia?
06:35 Jeden z dziesięciu
07:05 Wanilia, cynamon i płatki  
 migdałów. Świąteczne wypieki 
 w Europie - film
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna odc. 2294
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo odc. 115 s. 9 - serial
09:35 Komisarz Alex 
 odc. 37 s. 3 - serial
10:30 Ojciec Mateusz 
 odc. 1 s. 1 - serial
11:30 Korona królów odc. 149 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Planeta Ziemia II odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 395 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 84
16:05 Wieczna miłość odc. 87 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3402
18:30 Korona królów odc. 150 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 71 - serial
21:00 Dzika pustynia - film
22:45 Pola Negri. Życie gwiazdy - film
23:50 Bez tożsamości 
 odc. 10 s. 2 - serial
00:40 Witaj w Afryce - film

05:15 Ukryta prawda odc. 435 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 195 - serial 

07:15 Szpital odc. 179 - serial 

08:15 Diagnoza odc. 4 s. 2 - serial

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 18 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 242 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 196 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 18 - serial 

14:55 Szpital odc. 180 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 5 s. 2 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 19 - serial

17:55 Brzydula odc. 129 - serial

18:25 Brzydula odc. 130 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 243 - serial 

20:00 Pod powierzchnią odc. 4 - serial

21:00 Zawsze tylko ty - komedia

23:15 Ognista miłość - serial

01:40 Moc magii odc. 356

06:00 Czysta chata odc. 25

07:05 Turbo Fast odc. 18 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 19 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 2

09:00 Septagon odc. 21 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 1

11:30 Benny Hill odc. 1

12:00 Detektywi w akcji odc. 91 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 92 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 189

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 451 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 80 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 80 - serial

18:00 Septagon odc. 27 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 452 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 227 - serial

21:00 American Ultra - thriller 

23:00 Autostopowicz - film

00:50 Trampolina odc. 1

06:00 Kontrakt na miłość odc. 103 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 126
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 71 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 19 s. 3 - serial
10:00 Nash Bridges odc. 90 s. 5 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 9 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 9 - serial
13:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 20 s. 3 - serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 129 s. 3 - serial
15:00 112 - na każde wezwanie 
 odc. 13 - serial
15:30 112 - na każde wezwanie 
 odc. 14 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 9 - serial
16:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 9 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 72 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 73 s. 2 - serial
20:00 Solomon Kane: 
 Pogromca zła - film
22:05 Outlander - film
00:20 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 4 s. 1 - serial

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Druciane oprawki - film

08:50 Którędy po sztukę odc. 81

09:00 Arabeska - film

11:00 Dom odc. 1 - serial

12:35 Cudze szczęście - dramat

14:20 Legendy rocka odc. 38 - serial

15:15 Legenda Tatr - dramat

17:10 Signum

17:25 Baletownik odc. 8

17:40 Człowiek z kamerą - film

19:00 Powidoki filozoficzne - film

19:25 Dezerterzy odc. 98

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Samba - komedia

22:25 Historia Zlatana - film

00:15 Hollywood in Vienna: 

 James Horner

06:50 Był taki dzień odc. 429

07:00 Drogi wolności odc. 9 - serial

08:05 Jak było? odc. 18

08:45 Z Archiwum Zimnej Wojny - film

09:50 Ułani Andersa - film

10:45 Sensacje XX wieku odc. 79

11:30 Film dokumentalny 

12:10 Lalka odc. 1 - serial

13:40 Wszystkie kolory świata 

 odc. 29 - serial

14:45 Rzeczpospolita Zakopiańska - film

15:50 Panie na zamku - film

16:55 Roman Dmowski - film

17:55 Było, nie minęło - kronika  

 zwiadowców historii

18:25 Śladami zbrodni i walki 

 1944-1956 - serial

18:55 Drogi wolności odc. 10 - serial

20:00 Słynne jednostki specjalne 

 odc. 7 - serial

20:55 Hiszpania. Narodziny imperium  

 odc. 1 - film

22:00 Niezwykłe dwudziestolecie.  

 Historia gospodarcza II RP - film

22:40 300 mil do nieba - dramat

00:15 Sensacje XX wieku odc. 79

08:00 Informacje dnia
08:15 Procesja dziejów
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kantata „Cicha noc”
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka 
 z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 10 - serial
11:15 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:50 Boże Narodzenie w Indiach - film
14:10 Zerwany kłos - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Filmowe życiorysy
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Sabina K. - film

06:00 M jak miłość odc. 1407 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 186 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie odc. 4885
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 253
11:25 Rodzinka.pl odc. 82 s. 4 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1970 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 107
14:10 M jak miłość odc. 1408 - serial
15:10 Górski lekarz odc. 1 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 83 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 229 s. 12 - serial
19:05 Na sygnale odc. 16 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1970 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1971 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” - serial
20:55 Na sygnale odc. 212 - serial
21:20 Na sygnale odc. 213 - serial
21:55 Uziemieni - komedia
23:40 Defekt odc. 8 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 14

07:50 Doradca smaku odc. 1 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2361

11:00 Ukryta prawda odc. 627 - serial

12:00 Szpital odc. 469 - serial

13:00 Szkoła odc. 370 - serial

14:00 19+ odc. 304 - serial 

14:30 19+ odc. 305 - serial 

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 14

16:00 Szkoła odc. 371 - serial 

17:00 Szpital odc. 470 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 628 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 45

19:50 Uwaga! odc. 5542

20:10 Doradca smaku odc. 2 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2802 - serial

20:55 Milionerzy odc. 124

21:30 Życie bez wstydu odc. 4 s. 6

22:30 Cast Away: poza światem - film

01:25 MasterChef odc. 4 s. 7

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 777 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 778 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 44 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 807 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 88 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 754 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2791 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 680 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112 odc. 143 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 73 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2792 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 353 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 250 - serial
20:40 Sposób na blondynkę - komedia
23:05 Ślad odc. 1 - serial
00:05 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie  
 - film

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 19:25 Dezerterzy 10:45 Sensacje XX wieku

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

Chuck Noland, menedżer amerykańskiej firmy 
kurierskiej, bezgranicznie oddany pracy, jako 
jedyny wychodzi cało z katastrofy odrzutowca. Fale 
wyrzucają go na brzeg bezludnej wyspy.

Życiowy nieudacznik Ted nie może zapomnieć 
o dawnej dziewczynie ze szkoły – Mary. Po 
czternastu latach mężczyzna postanawia odnaleźć 
ukochaną z młodości. Wynajmuje w tym celu 
prywatnego detektywa.

„Cast Away: poza światem”
(2000r.) TVN 22:30

„Sposób na blondynkę”
(1998r.) Polsat 20:40

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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 temperatura: 2 -4 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1022 hPa
 wiatr: 17 16 km/h 

 temperatura: 2 -2 °C
 opady: 0,8 1 mm
 ciśnienie:  1024 1023 hPa
 wiatr: 14 15 km/h 

 temperatura: 1 -1 °C
 opady: 3 4 mm
 ciśnienie: 1023 1020 hPa
 wiatr: 16 14 km/h 

 temperatura: 1 0 °C
 opady: 5 7 mm
 ciśnienie: 1017 1015 hPa
 wiatr: 13 15 km/h 

 temperatura: 6 1 °C
 opady: 13 10 mm
 ciśnienie: 1013 1006 hPa
 wiatr: 21 26 km/h 

 temperatura: 7 7 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1002 1003 hPa
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 temperatura: 4 1 °C
 opady: 5 4 mm
 ciśnienie: 1006 1010 hPa
 wiatr: 20 18 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna
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Kotlety pożarskie 
z pieczonymi ziemniakami

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

składniki: 
400 g filetu z kurczaka
40 g bułki pszennej
100 ml mleka
1 żółtko
30 g masła
1 jako
60 g bułki tartej
80 ml oleju
sól, pieprz (do smaku)
1 kg ziemniaków
2 ząbki czosnku 
gałązka rozmarynu 

sposób wykonania:
Przeprowadź obróbkę wstępną 

surowców. Namocz bułkę w mleku, 
odciśnij. Mięso zmiel dwukrotnie, 
podczas drugiego mielenia dodaj 
bułkę. Rozetrzyj masło z żółtkiem 
i dodaj do masy mięsnej. Masę 
dokładnie wymieszaj i dopraw do 
smaku. Uformuj osiem małych, Dagmara Przybyłek

owalnych kotletów, 
panieruj je w jajku 
i tartej bułce. Smaż 
na rozgrzanym 
tłuszczu na złoty 
kolor. 
Ziemniaki umyj, 

ugotuj w mundur-
kach na półtwar-
do. Pokrój je na 
ćwiartki, dopraw 
pokrojonym drobno 
czosnkiem, listkami 
rozmarynu i wymie-
szaj z olejem. Piekar-
nik nagrzej do tem-
peratury 180 stopni 
(funkcja termoobieg 
grill), opiekaj 15 min. 
do zrumienienia.  

smacznego!



PORADY22 Czwartek 27 grudnia 2018

Nie daj się kacowi
ZDROWIE  Przed nami sylwester i karnawałowe szaleństwo. Nie obejdzie się ono bez szampana i innych 
trunków. Jak nie dać się kacowi i jak sobie pomóc, kiedy jednak na drugi dzień nadejdzie?

Najlepszym sposobem na to, 
by nie mieć kaca, jest niepicie al-
koholu, ale jak tu się nie skusić, 
skoro przed nami karnawałowe 
szaleństwo. Ktoś by rzekł, pić ale 
z umiarem, wtedy kac nam nie 
grozi tylko, że „człowiek nie wiel-
błąd, pić musi”. Co robić, by nie 
dać się kacowi?

Wszystko przez wątrobę
To ona nam funduje kaca, 

a w zasadzie enzymy wytwarza-
ne przez nią, które przekształcają 
alkohol w aldehyd octowy i kwas 
octowy. Ten pierwszy sprawia, 
że ciśnienie nam rośnie, a tętno 
przyspiesza, robi się ciepło, twarz 
czerwienieje, a rano pęka nam 
głowa i mamy mdłości. Ten drugi 
bardzo źle wpływa na stan nasze-
go żołądka. Nie ma lekarstwa na 
kaca, bo do tej pory nie odkryto 
jeszcze substancji, która neutrali-
zowałaby ich toksyczne działanie. 
Trzeba się ratować innymi sposo-
bami.

Pij z głową
Jeśli już pijemy, starajmy się 

to robić z głową – puki jeszcze 
trzeźwo myślimy. Jest kilka spo-
sobów, które warto zastosować. 
Róbmy 20-minutowe przerwy 
pomiędzy kolejnymi drinkami. 
Tyle czasu bowiem potrzebuje 
organizm na wchłonięcie jednej 
porcji alkoholu.  Kolejna złota 
rada to – nie mieszaj alkoholi, nie 
popijaj wódki piwem czy szam-
panem, bo zawarty w nich dwu-
tlenek węgla przyspiesza wchła-
nianie alkoholu, nie przytrzymuj 
alkoholu w ustach, bo to daje taki 
sam efekt jak picie przez słomkę. 
Wtedy alkohol omija wątrobę i od 
razu uderza do głowy. Wybieraj-
my czyste, mocne alkohole, po-
nieważ ciężkie, gatunkowe trunki 
zawierają więcej metanolu i jak 
dowodzą naukowe badania, kac 
jest po nich dużo większy. Do-
brym rozwiązaniem jest wypija-
nie szklanki niegazowanej wody 

po każdej porcji alkoholu, ale jeśli 
trudno ci się do tego zmusić, to 
każdy płyn bezalkoholowy będzie 
dobry, choć specjaliści odradzają 
picie tych gazowanych, sztucznie 
barwionych. Woda wskazana jest 
także przed snem, najmniej w ilo-
ści dwóch szklanek. Alkohol przy-
spiesza diurezę czyli wydalanie 
wody z organizmu, stąd poran-
na nieznośna suchość w ustach. 
Przed zaśnięciem możemy też 
łyknąć tabletkę aspiryny czy środ-
ka przeciwbólowego i witaminy 
C, powinno pomóc. Dobrze jest 
spać przy uchylonym oknie, zbyt 
ciepło i duszno w pomieszczeniu 
potęguje kaca.

Nie daj się kacowi
Marudzenie, że boli, żeby ro-

dzina ciszej była, nic nie da. Trze-
ba się z kacem wziąć za bary. Po-
traktujmy poranek po imprezie 
jak walkę z nim, czyli kacem. Po 
pierwsze prysznic. Leżenie w łóż-
ku i jęczenie nic nie da. Chłodny 
prysznic ożywi nasz umysł i ciało, 
a skórze pozwoli lepiej oddychać. 
Tego dnia powinniśmy dużo pić. 
Najlepsze są: niegazowana woda 
mineralna (uzupełnia minerały 
i mikroelementy), napój izoto-
niczny (bomba jonowa), kawa 
(zwężając naczynia krwionośne 
pomoże zwalczyć ból głowy), 
sok pomidorowy (zawiera potas 
korzystnie wpływający na układ 
nerwowy), soki owocowe i miód 
do słodzenia (dzięki fruktozie 
przyspieszają spalanie alkoho-

lu). Jeśli to nie pomaga to klinem 
w niego. Mała dawka rozcieńczo-
nego alkoholu ułatwi komórkom 
powrót do normalności. Uwa-
żajmy jednak, by nie wypić zbyt 
dużo, bo znów powstanie aldehyd 
octowy, sprawca naszego nie-
szczęścia. Koniecznie trzeba coś 
zjeść, jeśli nas odrzuca, musimy 
się przełamać. Tu są różne sposo-
by.  „Specjaliści” od walki z kacem 
polecają żurek, ale naturalny na 
zakwasie, a nie z proszku. Przed 
oczyma niejeden ma obrazek 
pijącego na kaca ze słoika wodę 
z ogórków kiszonych. I dobrze, 
bo to też działa. Podobnie jak sok 
z kiszonej kapusty, który jest bo-
gatym źródłem witamin i składni-
ków mineralnych (zwłaszcza wit. 
C i tych z grupy B, a także potasu, 
wapnia i żelaza), w związku z tym 
szybko uzupełnia niedobór wita-
min i pierwiastków, które zostały 
„wypłukane” z organizmu przez 
alkohol. Ponadto zawarte w ki-
szonej kapuście bakterie probio-
tyczne pozytywnie wpływają na 
florę bakteryjną jelit i wspomaga-
ją usuwanie toksyn z organizmu. 
Warto wiedzieć, że szklanka soku 
z kiszonej kapusty wypita na 
czczo pomaga skutecznie i szybko 
ugasić pragnienie. Pomóc powi-
nien też sok z buraków kiszonych. 
Podobnie jak kiszonki, uzupełnia 
niedobór witamin i składników 
mineralnych w organizmie oraz 
korzystnie wpływa na proces jego 
detoksykacji.

Alkohol wypłukuje tez po-
tas stąd drżenie ciała i kołatanie 
serca, jedne z objawów kaca. Aby 
uzupełnić niedobory tego i in-
nych pierwiastków mineralnych, 
wystarczy sięgnąć po szklankę 
soku pomidorowego.

Natomiast miód, dzięki za-
wartości fruktozy, wspomaga 
metabolizm i oczyszczanie zatru-
tego alkoholem organizmu. Wy-
starczy łyżkę miodu wymieszać 
w szklance wody. Działanie mie-
szanki można wzmocnić, doda-
jąc do niej plasterek cytryny. Tak 
przyrządzoną miksturę najlepiej 
pić 2 razy dziennie.

Natomiast naukowcy z In-
stitute of Medical Science i Uni-
wersytetu Krajowego w Korei 
Południowej dowiedli że, amino-
kwasy i minerały znajdujące się 
w pędach i liściach młodych szpa-
ragów mogą złagodzić objawy 
kaca. Warto wiedzieć, że zjedzone 
przed zakrapianą imprezą, po-
mogą uchronić komórki wątroby 
przed szkodliwymi metabolitami 
alkoholu.

Podczas kaca powinniśmy 
uważać z lekami. Łatwo je w tym 
stanie przedawkować, poza tym 
żołądek, zmęczony wcześniejszy-
mi szaleństwami, może źle na nie 
zareagować. Na kaca koniecznie 
spacer. Świeże powietrze i tlen 
postawi nas na nogi i złagodzi ból 
głowy.

Szampańskiej zabawy zatem!
(CR), fot. pixabay

Bezpieczne fajerwerki
Nie ma środków pirotechnicznych, które są w pełni bezpieczne. Pamiętajmy, aby 
przy odpalaniu fajerwerków zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Nie róbmy tego w zamknię-
tym pomieszczeniu czy w po-
bliżu obiektów, które mogą być 
narażone na pożar. Nie odpalaj-
my petard z ręki, stojąc na bal-
konie, w tłumie lub po wypiciu 
alkoholu. Jeśli po odpaleniu lub 
wypaleniu lontu fajerwerk nie 
eksploduje, nie podchodźmy do 
niego, by sprawdzić, co się sta-
ło.

Nie należy używać fajer-
werków w dużej grupie osób 
i w miejscach publicznych, 
ani trzymać odpalonych pe-
tard w dłoniach. Należy zwró-
cić szczególną uwagę na dzieci, 
które nie powinny bez opieki 
posługiwać się środkami piro-
technicznymi, ani odpalać pe-
tard  i fajerwerków wewnątrz 
pomieszczeń.

Najczęstszymi obrażenia-
mi powstałymi od środków 
pirotechnicznych to rany dło-
ni, twarzy, oczu i uszu. Należy 
pamiętać, że sztuczne ognie to 
materiały pirotechniczne – wy-
buchowe, łatwopalne i należy 
obchodzić się z nimi zgodnie 
z instrukcją użytkowania.

Przy odpalaniu fajerwerków 
zawsze pamiętajmy o poniż-
szych zasadach:

NIEWYPAŁ
– nie podchodź przez 10-30 

min.
– nigdy nie próbuj odpalać 

ponownie
– podnoszenie petard, któ-

re wybuchają z opóźnionych za-
płonem to najczęstsza przyczy-
na wypadków

NIE POCHYLAJ SIĘ

– nie należy pochylać się 
nad fajerwerkami przy odpa-
laniu, ani też po skończonym 
efekcie

– zbyt wczesne odpalenie 
może poparzyć Twoją twarz

– w zależności od potrzeby 
odpalaj kucając z boku, albo na 
stojąco

RAKIETA LECI Z PATYKIEM
– nie należy wbijać rakiety 

w ziemię tylko wstawić pionowo 
w butelkę, rurkę itp.

– jak nie poleci to wybuch-
nie na poziomie zero

RZYMSKIE OGNIE
– rurkę należy zakopać, albo 

wbić w śnieg – trzymanie rurki 
w dłoni nie jest właściwe

– może się zdarzyć (spora-
dycznie), że ostatnia kulka wy-
leci „tyłem” rurki – sprawdź czy 

nie ma tam Twojej dłoni ani in-
nych ludzi

– rzymskie ognie kładź pła-
sko na ziemi obrazkiem do góry: 
nie stawiaj pionowo

– motyle jak nazwa wskazu-
je latają, kiedy postawisz piono-
wo, obrazkiem w Twoją stronę, 
to może polecieć w Twoim kie-
runku i Cię zranić

WYRZUTNIE
– zawsze zabezpieczaj wy-

rzutnie przed przewróceniem 

podczas wystrzału np. obstaw 
kamieniami, przymocuj taśmą 
do wbitego w ziemię patyka

NIGDY NIE PRZERABIAJ 
ZAKUPIONYCH FAJERWER-
KACH ANI NIE PRÓBUJ ROBIĆ 
ICH SAMODZIELNIE 

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE 
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZA-
ŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ UŻYT-
KOWANIA.

Oprac. (CR)
Fot. pixabay
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Domowe sposoby na przejedzenie
Porady  Tłusty karp, pierogi z kapustą, bigos, mięsa i ciasta to wszystko pochłonęliśmy w święta. A teraz 
czujemy się ciężko, boli nas brzuch z przejedzenia. Jak sobie z tym świątecznym obżarstwem poradzić?

Zwierzęta

Ciężka noc psa
Co zrobić, by pies nie bał się fajerwerków? Jak mu 
pomóc? 

Często się zdarza, że pies boi 
się huku. Boją się burzy, ale i syl-
westrowa noc napawa czworonogi 
strachem. Musimy zatem im po-
móc.

Przyzwyczaj psa
Możemy spróbować przy-

zwyczaić psa do huku. Ale na to 
potrzeba co najmniej dwóch tygo-
dni i cierpliwości. Podczas zabaw 
z psem nagradzanych przysmaka-
mi i przytulaniem puszczamy z od-
twarzacza lub komputera dźwięk 
fajerwerków i huku. Początkowo 
cicho, z czasem coraz głośniej. Za-
interesowany ulubioną zabawą 
i przysmakami pupil po jakimś cza-
sie przestaje zwracać na huki uwa-
gę, nawet te głośne, co w efekcie 
sprawi, że sylwestrową noc prze-
trwa bez strachu. Może nas jedynie 
zadziwić, kiedy o północy przynie-
sie piłkę i zacznie domagać się za-
bawy oraz przysmaku. Ale lepsze 
to niż strach w psich oczach.

Nie zostawiaj samego
Jeśli twój pupil bardzo się boi 

huków, nie zostawiaj go samego 
w sylwestrową noc. Nie zamykaj 
samego w osobnym pomiesz-
czeniu. Jeśli strach jest mocny, 
oszczędź mu go. Nie używaj fajer-
werków i nie strzelaj szampanem. 
Gdy masz taką możliwość, zawieź 

psa do rodziny poza miasto, gdzie 
huku w sylwestrową noc jest mniej. 
Nie pocieszaj psa zbyt mocno 
w momencie strzelania, bo to tyl-
ko spotęguje jego strach. Zachowaj 
normalność lub zajmij go czymś, co 
lubi. Jeśli jednak pies chce leżeć za-
kopany pod kołdrą lub pod łóżkiem, 
pozwól mu na to. Podczas sylwe-
strowej nocy nie wyprowadzaj psa 
na spacer luzem, tylko na smyczy. 
Ludzie bowiem strzelają nie tylko 
o północy, ale już przed. Nagły huk 
przestraszy naszego pupila, który 
może w strachu uciec przed siebie, 
a potem mieć problem z powro-
tem do domu.

Poproś 
o pomoc weterynarza
Gdy strach twojego psa przed 

sztucznymi ogniami jest ekstre-
malny, koniecznie skontaktuj się 
z weterynarzem. Poproś o radę, 
jak pomóc twojemu psu i zapytaj 
o możliwość podania pupilowi na-
turalnego środka uspokajającego, 
który pomoże mu się zrelaksować 
i czuć komfortowo podczas sylwe-
strowych fajerwerków. Można też 
odpowiednio wcześniej włączyć 
dyfuzor z preparatem D.A.P. zawie-
rający psie feromony kojące.

(Cr)

Świąteczny czas sprzyja nie-
stety obżarstwu. Mimo składanych 
sobie przyrzeczeń nie potrafimy 
sobie odmówić kolejnego kawał-
ka pyszności. Ciężko też odmówić 
mamie czy cioci, która się napra-
cowała nad potrawami spróbowa-
nia  kolejnej mimo, że nasz żołądek 
mówi nie. Na co dzień nie jest on 
przyzwyczajony do takiej ilości je-
dzenia, tylu zróżnicowanych po-
traw i w końcu ma dość, co objawia 
się naszym złym samopoczuciem. 
Skutki i objawy przejedzenia to ból 
brzucha w górnej części, niesmak 
w ustach, zgaga i refluks, niestraw-
ność, wzdęcia i gazy, mdłości, któ-
re mogą skończyć się wymiotami, 
a nawet zatruciem pokarmowym, 
senność, czasami bóle głowy, uczu-
cie ciężkości oraz rozepchany żołą-
dek. Jak możemy sobie pomóc?

Wódka z pieprzem
Ten sposób na wszelkie dole-

gliwości w przypadku przejedzenia 
naprawdę się sprawdza. Mały kie-
liszek wódki (50 g), do posiłku lub 
tuż po nim, poprawia krążenie w je-
litach i usprawnia trawienie, dzięki 

czemu organizm szybciej przerabia 
dostarczone pokarmy. Osoby, któ-
re nie tolerują wódki, mogą wypić 
lampkę czerwonego wina. Na po-
rządne przejedzenie pomoże kieli-
szek wódki z pieprzem.

Pij herbatę i napary
Przy tak obfitych posiłkach 

warto pić herbatę. Filiżanka czarnej 
gorącej herbaty rozgrzewa, stymu-
luje wydzielanie soków żołądko-
wych i pomaga organizmowi trawić 
tłuszcze. Herbata zielona szybko 
likwiduje uczucie pełności w żołąd-
ku. Czerwona herbata przyda się, 
kiedy posiłek był zakrapiany alko-
holem, likwiduje bowiem przykre 
skutki jego działania. Wspomaga 
też pracę wątroby, co pomaga upo-
rać się z dużą ilością pokarmu. Im-
birowa rozgrzewa żołądek, zwięk-
sza produkcję soków trawiennych 
i przyspiesza przemianę materii. 
Miętowa lub z koprem włoskim jest 
dobra na dolegliwości żołądkowe 
związane właśnie z przejedzeniem. 
Przy przedłużającej się niestraw-
ności, zgadze i bólu głowy najlepiej 
sięgnąć po napar z dziurawca.

Przyprawy na trawienie
Na niestrawność dobry jest 

napar z majeranku (trzy łyżeczki 
majeranku, zaparzamy szklanką 
wrzątku i trzymamy pod przy-
kryciem przez 15 minut) lub napar 
czy żucie natki z pietruszki rów-
nież pomoże, bo przyspiesza ona 
trawienie. Dobrze sprawdzi się też 
kminek – działa na wzdęcia i maje-
ranek – poprawia perystaltykę jelit 
i łagodzi wzdęcia i gazy. Z kminku 
i majeranku możesz przygotować 
także napary. Zalej zioła wrzątkiem 
i odstaw je na 15 minut pod przy-
kryciem. Następnie wypij gotowy 
napój.

Kompot z suszu
Nie każdy go lubi, ale to na-

prawdę świetny napój na tego typu 
okazje. Widać nie bez powodu na-
sze babki stawiały go na wigilijnym 
stole. Wywar z suszonych owoców 
wspiera pracę układu pokarmo-
wego, łagodzi większość objawów 
przejedzenia.

Siemię lniane
Nic tak dobrze nie działa na 

przemęczony żołądek i jelita jak 

kleik z siemienia lnianego. Polecany 
jest nawet osobom cierpiącym na 
wrzody żołądka! Zalej wrzątkiem 
łyżkę mielonego siemienia, zamie-
szaj i odstaw na kilka minut. Podaj 
przejedzonej osobie do wypicia.

Pogotowie octowe
Na ciężkość związaną z nie-

strawnością pomoże nam ocet win-
ny. To ponoć sposób Kleopatry na 
rozpasanie kulinarne starożytnych. 
Skutki obfitych uczt likwidowa-
ła miksturą przygotowaną z łyżki 
octu winnego (najlepiej jabłkowego) 
rozmieszanego ze szklanką ciepłej 
wody, osłodzona odrobiną miodu.

Jedz owoce
Po świątecznym obżarstwie do-

brze jest przegonić jelita owocami. 
Tu sprawdzą się wszelkiego rodzaju 
musy owocowe, także z jogurtami. 
Najlepsze są jabłkowe, z dodatkiem 
suszonej śliwki czy z owoców cytru-
sowych. Unikaj jednak dodawania 
do musów bananów, one bowiem 
potęgują ciężkość w żołądku.

ruszaj się
W święta dość się nasiedzie-

liśmy przy obficie zastawionym 

stole, pora na ruch. Spacer zadzia-
ła na nas zbawiennie. Po pierw-
sze wyprostowani dajemy więcej 
miejsca żołądkowi i przestajemy 
go naciskać. Po drugie chodzenie 
uruchamia wszystkie pompy tło-
czące krew organizmie i poprawia 
się krążenie w całym układzie tra-
wiennym oraz zwiększa perystal-
tykę jelit. Lepsze ukrwienie i ruchy 
jelit sprawiają, że pokarm zaczyna 
się lepiej przesuwać. Już kilka mi-
nut spaceru przyniesie odczuwal-
ną poprawę i przyniesie nam ulgę. 
Po spacerze możemy zrobić lekką 
gimnastykę brzucha. To ćwicze-
nie pobudza krążenie w układzie 
trawiennym i zapobiega zastojom 
pokarmu. I nie chodzi tu o trady-
cyjne brzuszki a naprawdę lekkie 
ćwiczenie. Polega ono na wdechu 
i wydechu, a następnie, na bezde-
chu próbujemy wciągnąć na chwilę 
brzuch: przyciągajmy okolice żołąd-
ka i brzuch jak najbliżej kręgosłupa. 
Następnie puszczamy, dajemy żo-
łądkowi odetchnąć i powtarzamy 
ćwiczenie kilka razy.

(Cr)

Koniec roku to czas, kiedy 
wszyscy się cieszymy i bawimy. 
Wszyscy pragną, aby ten dzień 
był jedyny taki w całym roku. Co 
zrobić, aby jednak cały następ-
ny rok był również szczęśliwy? 
W tym artykule przedstawimy 
kilka zasad, które według starych 
obyczajów mają nam zapewnić 
szczęśliwe dni w całym nadcho-
dzącym roku.

Spłacamy swoje długi
Spłacamy wszystkie zobo-

wiązania finansowe, a do portfe-
la wkładamy łuskę karpia, co ma 
nam zapewnić dostatek finanso-
wy w całym roku.

Czysty dom
Sprzątamy całe mieszka-

nie. Jednak sprzątanie kończy-
my dzień przed sylwestrem, 
w innym wypadku wymieciemy 
szczęście z domu. Zapełniamy 
również swoją lodówkę w żyw-
ność, aby sobie zapewnić dosta-
tek w całym roku.

Przyszły mąż
Wszystkie panny powinny 

słuchać rozmów prowadzonych 
przez mężczyzn i pierwsze imię 
męskie będzie imieniem jej 
przyszłego męża. Kobiety będąc 
na balu sylwestrowym, powinny 
nasypać do swoich butów maku, 
aby w ten sposób mieć pełno ad-
oratorów.

Szczęście
O północy należy otworzyć 

okno w swoim domu, aby szczę-
ście i dobre duszki wpłynęły do 
twojego domu i w nim zamiesz-
kały.

Pomyślność
Naszą pomyślność mają 

nam zapewnić dobrze widoczne 
gwiazdy w sylwestrową noc oraz 
nakręcenie zegara tuz po półno-
cy.

A jak zapewniają sobie szczę-
ście w Nowym Roku mieszkańcy 
innych krajów?

W Nowej Zelandii uczestnicy 
zabaw karnawałowych o półno-
cy wychodzą na place i podwór-
ka i z całych sił biją w różnego 
rodzaju garnki, talerze. Obowią-

zuje zasada, że im głośniej tym 
większe szczęście dla uczestnika 
zabawy.

W Rosji swoje życzenia no-
woroczne spisujemy na kar-
teczce, którą następnie palimy 
w kieliszku, w którym po chwili 
pijemy szampana.

W Argentynie istnieje nato-
miast przesąd, aby w Nowy Rok 
wejść prawą nogą. W tym celu tuż 
przed północą goście na zabawie 
sylwestrowej napełniają swoje 
szklanki szampanem i stają na 
lewej nodze, a z chwilą wybicia 
zegara o północy stawiają prawa 
nogę i dopiero wtedy piją toast.

Brazylia to kolejny kraj 
gdzie, aby sobie zapewnić dobry 
rok, należy być ubranym w biały 
garnitur, aby w ten sposób prze-
gonić złe duchy. Można też prze-
skoczyć siedem fal lub tez złożyć 
przebłagalną ofiarę, rzucając bu-
kiet kwiatów na morze i wtedy, 
gdy fala zabierze te kwiaty, to 
szczęście będzie nam sprzyjało.

To tylko niektóre z sylwe-
strowych zwyczajów, które maja 
nam zapewnić szczęście w No-
wym Roku. Może jednak wy-
starczy być dobrym człowiekiem 
przez cały rok, a szczęście przyj-
dzie samo?

Tekst. (Maw)

Tradycje

Sylwestrowe obyczaje
Zbliża się koniec roku a tym samym czas zabaw i radości. Co zrobić, aby ten ostat-
ni dzień w roku był dla nas radosny?
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Kolorowanki dla dzieci

Dobry czas na kontakty z otoczeniem, zyskasz na po-
pularności. Jeśli zdecydujesz się w weekend wybrać 
na imprezę, masz szansę spotkać kogoś, kto bardzo 
ci się spodoba. Flirt murowany. Twoje myśli zdomi-
nuje szukanie przyjemności. Czy to w towarzystwie 
innych, czy na zakupach, czy w pracy. Doskonały 
nastrój nie będzie cię opuszczał.

Spójrz na swój związek z szerszej perspektywy. Czy 
czasem nie jest tak, że za bardzo skupiasz się na 
szczegółach i szukasz dziury w całym? Daj partnerowi 
odetchnąć, pochwal, nawet na wyrost, a zobaczysz, że 
efekty będą zadziwiające. Planety pomogą ci radykal-
nie rozwiązać problem natury zawodowej, z którym 
borykasz się od dłuższego czasu.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do 
świata, a twój świetny nastrój udzieli się nawet naj-
większym ponurakom. W pracy postawisz na wdro-
żenie nowego rozwiązania, które wszystkim ułatwi 
realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty dla 
gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia 
na imprezę. Dobra energia będzie od ciebie bić.

Będziesz teraz wyjątkowo nieufna i ostrożna w kon-
taktach służbowych. Słusznie, intuicja cię nie za-
wiedzie. Ktoś chce cię oszukać, zająć twoje stano-
wisko. Uważaj na to, co i do kogo mówisz. Chętnie 
poświęcisz uwagę rodzinnym sprawom, możesz 
planować remont.

Obowiązki domowe i zawodowe spadną ci na głowę. 
W te pierwsze postaraj się zaangażować bliskich, 
z drugimi musisz poradzić sobie w pojedynkę. Ustal 
priorytety i odhaczaj po kolei wykonane zadania. 
Pójdzie ci lepiej, niż się spodziewałeś. Potem zapla-
nuj zasłużony urlop.

Zapowiadają się spokojne dni. Spraw do załatwienia 
ubędzie, możesz skupić się na relacjach rodzinnych 
i kontaktach towarzyskich. Zagraj z dziećmi w plan-
szówki, wybierz się na wycieczkę rowerową, zaproś 
znajomych na kolację. Dobrze ci to zrobi.

Doradcy, którzy „życzliwie” podpowiadają ci, jak 
masz żyć, zaczną cię irytować. Postanowisz wziąć 
sprawy w swoje ręce. Przyjaciółki, które lubią wtrą-
cać się w twoje sprawy zdziwią się, gdy postawisz 
granice. Trudno, przyszła pora na zmiany i określe-
nie, co jest dla ciebie ważne.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towa-
rzyskim, biznesowym i w sferze finansów. Jeśli nie 
wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować 
i negocjować ważne kontrakty. Wszystko będzie szło 
jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie 
i zaprosisz dalszych krewnych? 

Krótko mówiąc, będzie cię nosić. Zapragniesz po-
dróżować, choćby niedaleko, zwiedzać, poznawać 
nowe miejsca. Zanim wyruszysz, zastanów się 
czy motorem twoich działań nie jest czasem chęć 
ucieczki od rodziny? Jeśli nie, to wywiąż się ze zło-
żonych wcześniej obietnic, zrób wszystko, co trzeba, 
pakuj plecak i w drogę. Przygody gwarantowane.

Mimo okresu świąteczno-noworocznego, w pracy 
nie zwalniasz tempa. Będziesz chciał pokazać się 
wszystkim z jak najlepszej strony. Zgłosisz gotowość 
zastąpienia kolegi, który wybiera się na urlop, świet-
nie wywiążesz się z obowiązków i pojawi się szansa 
na awans. Będziesz duszą towarzystwa i pozyskasz 
informacje przydatne w biznesie.

Lubisz muzykę, kino, dobrą książkę? Zadbaj, by nie 
zabrakło ci czasu na przyjemności. Zmęczenie da się 
we znaki, a do ferii jeszcze trochę. W pracy pojawi 
się konieczność rozwiązania trudnej sprawy. Możesz 
liczyć na pomoc kogoś, kogo wsparłeś w przeszłości. 
W domu nie spieraj się z partnerem o błahostki. Przy-
znaj mu rację, a powróci harmonia.

Miłość cię goni, zwolnij trochę i rozejrzyj się, bo ko-
muś wpadłeś w oko. Nadchodzące dni upłyną pod zna-
kiem motyli w żołądku i przyspieszonego bicia serca. 
Podczas bezsennych nocy będziesz rozmyślać, czy to 
właśnie ta osoba. Dobry czas na urlop, ale uważaj, by 
w roztargnieniu za dużo nie wydać. Inaczej ciężko ci 
będzie dociągnąć do wypłaty.
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Długa historia Nowego Roku
CIEKAWOSTKA  Świętowanie Nowego Roku było w średniowieczu dość kłopotliwe. W różnych 
krajach różnie interpretowano początek nowego roku

W większości przypadków 
nie był to 1 stycznia. 1 stycznia 
jako początek nowego roku usta-
nowił Juliusz Cezar w 45 roku 
p.n.e. Datę wybrano nieprzy-
padkowo, ponieważ rzymski 
miesiąc styczeń (Januar) był po-
święcony bogowi Janusowi. Było 
to bóstwo o dwóch twarzach, 
które spoglądało w przyszłość 
i przeszłość. W późniejszych 
wiekach nowy rok rozpoczyna-
no rozmaicie. Zazwyczaj działo 
się to w Boże Narodzenie, czasa-
mi w Wielkanoc, a jeszcze inni 
woleli 25 marca. Był to dzień, 
w którym obchodzono rocznicę 
zwiastowania Maryi. Ulicami 
zachodnioeuropejskich miast 
przechodziły wówczas barwne 
procesje. W Wenecji za początek 
nowego roku uznawano 1 mar-
ca.

Jak widać, gdyby ktoś w śre-
dniowieczu lubił podróże, mógł-
by spokojnie obchodzić kilka 
początków nowego roku w ciągu 
kilku miesięcy. Niestety taka 
zmienność dat powodowała tak-
że spore zamieszanie. Mogliśmy 
na przykład wyjeżdżać z We-
necji 2 marca 853 roku, a chwi-
lę po przekroczeniu granic tego 
miasta przenosić się do 2 marca 
852 roku. W ten sposób możliwe 
były swoiste podróże w czasie.

Polska i inne kraje Słowiań-
skie jako jedne z pierwszych 
przyjęły datę 1 stycznia jako 
początek nowego roku. Ostatnia 
pod tym względem była kon-
serwatywna Grecja. 1 stycznia 
uznano tam dopiero oficjalnie 
w 1923 roku. Kościół przez wie-
le wieków uznawał za początek 
roku 1 września. Był to początek 

roku liturgicznego i podstawa do 
wystawiania dokumentów i na-
liczania podatków nazywana 
indykcją.

Mimo rożnych dat koń-
ca roku pod koniec grudnia 
w średniowieczu odbywały się 
specjalne zabawy. We Francji 
zwyczajem było zwoływanie 
fałszywych soborów biskupów, 
którym przewodził przebiera-
niec odgrywający rolę papieża. 
Zwyczajem było także robienie 
rozmaitych psikusów - odwra-
canie stołów do góry nogami, 
przebieranie się w pstrokate 
stroje itd. W te dni zwykli nę-
dzarze bawili się jak równy 
z równym z bogatymi miesz-
czanami. Te zwyczaje pochodzi-
ły jeszcze z czasów rzymskiego 
święta saturnaliów. Święto to 
polegało na tym, że w trakcie 
jednego dnia w roku niewolnicy 
i ich panowie mogli zamienić się 
rolami, mogli wypowiadać się 
otwarcie i krytykować swoich 
panów. Średniowieczne swa-
wole polegające na tańczeniu, 
piciu i rozwiązłości bardzo nie 
podobały się kościołowi. Biskupi 
grzmieli na wiernych podczas 
kazań. W końcu średniowieczne 
swawole noworoczne polegające 
na zamianie ról wygasły pod ko-

niec XVI wieku.
W Polsce i kilku innych kra-

jach koniec roku wiązano z po-
stacią papieża Sylwestra, który 
według wierzeń miał uwięzić 
w podziemiach Rzymu potwora 
Lewiatana. Miało to stać się 31 
grudnia roku 1000. W naszym 
tradycjach ludowych pozosta-
ły do dziś ślady średniowiecz-
nych psot. Zwyczajem było np. 
wyjmowanie bram z zawiasów, 
wrzucanie perzu do komina. Syl-
wester był także dobrym okre-
sem do wróżenia sobie niczym 
w Andrzejki. Bardzo uważano 
na to, co robiono. Wystrzegano 
się czynności nieprzyjemnych. 
Uważano bowiem, że jaki Nowy 
Rok, taki cały rok. W zwyczaj-
nych wiejskich chałupach Syl-
wester nie był hucznym dniem. 
Jedzono wspólną wieczerzę, na-
stępnie rodzina szła do kościoła, 
a następnego dnia zasiadała do 
wspólnego obiadu. Ważne było 
otwarcie drzwi z samego rana 1 
stycznia, by zaprosić nowy rok 
do chaty. Starano się, by pierw-
sza osoba przychodząca do domu 
w Nowy Rok była dobra. Dobry 
gość zwiastował dobry rok. Naj-
większego pecha przynosiła wi-
zyta pięknej kobiety.

Dość późno dotarły do nas 

noworoczne fajerwerki. Po-
chodzą one z Chin, a następnie 
w XIII wieku trafiły do świata 
arabskiego. Stamtąd przyszły 
do Europy i do Polski. Fajerwer-
ki pojawiły się najwcześniej we 
włoskich miastach już w XIV 
wieku. Modne było montowanie 
ich na obracających się kołach. 
Taką konstrukcję nazwano „ży-
randolem”. Barwne i huczne po-
kazy polubili nawet papieże. Po 
każdym konklawe, czyli wybo-
rze na tron papieski, odbywały 
się kilkudniowe pokazy i ilumi-
nacje w Rzymie.

Pierwsze wzmianki o odpa-
laniu fajerwerków na polskim 
dworze królewskim pochodzą 
z XVI wieku. O ile petardy do-
tarły do nas późno, o tyle Pola-
cy polubili je bardzo. Wystrze-
liwano je przy okazji Nowego 
Roku, ale także z okazji elekcji 
królów, rocznic bitew lub zwy-
cięstw. Poza Polską wielkim 
fanem sztucznych ogni był car 
Piotr Wielki. Jego ludzie ściągali 
materiały pirotechniczne nawet 
z Chin. Car był znany ze swojej 
fascynacji imprezami, więc fa-
jerwerków nie mogło nigdy za-
braknąć.

(pw)

XX wiek

Sprawa 
Cierpiałkowskiego
W okresie zaborów, ale także już po ich ustąpie-
niu, bardzo wytykano palcami Polaków, którzy 
na przykład sprzedawali ziemię Niemcom, lub co 
gorsza, decydowali się na wyzbycie się swojej prze-
szłości.

Nawet po odzyskaniu nie-
podległości odbywało się coś na 
podobieństwo poszukiwania te-
czek komunistycznej bezpieki. 
Jedną z osób będących na cenzu-
rowanym był niejaki Paul Cier-
piałkowski. Był on osobą bardzo 
znaną w Toruniu. W okresie po 
1920 roku nazywał się już Paweł 
Cierpiałkowski i prowadził z po-
wodzeniem sklep motoryzacyj-
ny na ul. Chemińskiej. Należał 
także do Bractwa Strzeleckiego 
i był powszechnie uznawany za 
wzorowego patriotę. Problemy 
rozpoczęły się, gdy zaczęto grze-
bać w jego przeszłości.

Na początek wyciągnięto 
akt urodzenia z 20 grudnia 1886 
roku. Dokument spisano w Ma-
łym Pułkowie, gdzie urodził się 
Paweł Cierpiałkowski. Był synem 
Jana Cierpiałkowskiego i jego 

żony Marianny. Dowiadujemy 
się, że mały Paweł, a właściwie 
Paul urodził się 12 grudnia 1886 
roku. Z Urzędu Stanu Cywilnego 
w Lipnicy wciągnięto także póź-
niejszy dokument datowany na 
29 grudnia 1910 roku w Łobdowie. 
Wynika z niego, że na pisemny 
wniosek Paula Cierpiałkowskie-
go na mocy prawa z 26 listopada 
1910 roku zmienia on nazwisko 
Cierpiałkowski na Breitenbach.

Dopiero po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości postawił 
ponownie wrócić do swojego 
polskiego nazwiska. Stosowne 
zezwolenie uzyskał 12 kwietnia 
1921 roku. Cierpiałkowski został 
publicznie potępiony, a klientom 
odradzano dokonywania zaku-
pów w jego sklepie.

(pw)

XX wiek

Polityczne samobójstwo
Mniejszość niemiecka w Polsce była traktowana podejrzliwie przez admini-
strację. W 1931 roku polityka nieufności doprowadziła do samobójstwa jedne-
go z mieszkańców Dębowej Łąki.

Największy exodus Niem-
ców z naszych terenów odbył się 
tuż po 1919 roku, gdy było wiado-
mo, że Pomorze wraca w granice 
Polski. Całe rodziny pakowały 
swój dobytek i wyjeżdżały. Ci, 
którzy zostawali, byli traktowa-
ni jako optanci niemieccy i sys-
tematycznie inwigilowani przez 
państwo. Nie możemy dziś obu-
rzać się na tego typu praktyki, 

ponieważ państwo niemieckie 
cały czas miało nadzieje na we-
ryfikację traktatu wersalskiego 
i powrót Pomorza do Niemiec.

Problemy z pozostaniem 
w Polsce miał także 29-letni 
Emil Johann Fritshe. Nie nabył 
praw do polskiego obywatelstwa 
i mieszkał ze swoimi rodzicami 
w Dębowej Łące, legitymując się 
tylko niemieckim paszportem. 

Sytuacja taka trwała do paź-
dziernika 1930 roku. Otrzymał 
wówczas od władz powiatowych 
polecenie opuszczenia Polski. 
Wiemy o tym, że spakował się 
i pojechał na dworzec kolejowy. 
Potem wrócił do domu rodzi-
ców.

Dowiedziawszy się o całej 
sprawie posterunkowy z Dę-
bowej Łąki - Władysław Grab-
kowski udał się do Fritschów. 
Poprosił Emila Johana o okaza-
nie paszportu. Ten wyszedł do 
swojego pokoju rzekomo w celu 
przyniesienia dokumentów. 
Chwilę potem słychać było od-
głos pistoletu. Fritsche popełnił 
samobójstwo. Tego typu historie 
były nagłaśniane w Niemczech 
i działały na niekorzyść Polski. 
Pojawiły się nawet terminy ta-
kie jak „Entdeutschung” czyli 
„odniemczanie”. Problem nasilił 
się jeszcze w okresie rządów na-
zistów, którzy grali kartą mniej-
szości niemieckiej doskonale.

(pw)
fot. ilustracyjne
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Pomorze w 1918 roku
XX WIEK  Jesienią 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Niestety w granicach odrodzonej 
Rzeczpospolitej nie znalazło się jeszcze Pomorze i Wielkopolska

Wybuch rewolucji listopa-
dowej w Niemczech oraz Po-
wstanie Wielkopolskie w 1918 
roku wpłynęły na aktywność 
niepodległościową Pomorzan. 
Tysiące ochotników pospieszyło 
Wielkopolsce z pomocą. Grupy 
konspiratorów, patriotów i mło-
dzieży uczestniczyły w walkach. 
Z samego tylko Golubia wiemy 
o kilku ochotnikach, którzy włą-
czyli się w walkę o niepodległość 
Poznania i okolic.

Zbrojny wysiłek Wielkopo-
lan i rosnący na całym Pomorzu 
patriotyzm miały ogromne zna-
czenie na podjęcie postanowień 
konferencji pokojowej. W trak-
tacie pokojowym zawartym 
w Wersalu 28 czerwca 1919 roku 
potwierdzono prawo odradza-
jącego się państwa polskiego do 
Pomorza i dostępu do Bałtyku.

Wynikały one z przyna-
leżności Pomorza przez wieki 
do państwa polskiego. Pomija-
jąc czasy wczesnohistoryczne, 
w których Pomorze było za-
mieszkałe poprzez ludy słowiań-
skie, Pomorze od  roku 960 do 
1308 i od 1454 do 1772 (częściowo 
zaś w r. 1793 – Gdańsk i Toruń), 
a więc przez 666 lat należało do 
Polski, a tylko dwukrotnie: raz 
przez 146 lat (1308-1454), drugi 
zaś raz przez 147 lat (1772-1919) 
znajdowało się pod obcą władzą.

Ludność polska na Pomo-
rzu zachowała nawet za czasów 
zaboru pruskiego przewagę li-
czebną, wbrew polityce rządu 
pruskiego. Według danych ofi-
cjalnego spisu pruskiego z roku 
1910 ludność polska tych tere-
nów wynosiła 57%, ludność nie-
miecka i inna 43%.

Sprowadzano z różnych 
stron kolonistów niemieckich, 
rugując osiadłe tu od wieków 
rodziny polskie. Najwięcej nie-
mieckich osadników osiedliło 
się m. in. w okolicy Ostrowitego 
Golubskiego czy Dębowej Łąki. 
Mimo „Kulturkampfu” księża 
polscy grupując się przeważ-
nie wokół pelplińskiego „Piel-
grzyma”, występowali przeciw 
germanizacyjnym zapędom 
ówczesnej niemieckiej władzy 
duchowej, nie zważając na repre-
sje i prześladowania.

Kiedy w listopadzie 1918 
roku duch rewolucyjny ogar-
nął całe niemal Niemcy, a koła 
polskie w parlamencie niemiec-
kim zaczęły głośno domagać się 
odbudowania niepodległej Pol-
ski, obejmując wszystkie ziemie 
z własnym wybrzeżem mor-
skim, organizacje i pisma polskie 
na Pomorzu wydały wspólną 
odezwę stwierdzając, że Pola-
cy na Pomorzu wspólną owiani 

myślą uznają jeden wielki zwar-
ty i solidarny obóz polski. Wtedy 
w środowiskach niemieckich na 
Pomorzu powstał wielki okrzyk 
oburzenia. W Gdańsku odbył się 
zjazd przedstawicieli wszystkich 
partii niemieckich Pomorza ce-
lem zaprotestowania przeciwko 
przyłączeniu tych ziem do Pol-
ski.

Niemieccy politycy, ziemia-
nie zmuszali swych robotników 
do podpisywania deklaracji wy-
rażających „własną wolę”, że chcą 
nadal należeć do Prus, względnie 
do państwa niemieckiego i nie 
chcą być przyłączeni do Polski. 
Urzędnicy i pracodawcy grozili 
też utratą rent i zapomóg tym, 
którzy owych „deklaracji” nie 
podpiszą. Niektórzy w obawie 
o swą egzystencję takie doku-
menty podpisywali.

Zakazywano też Polakom 
odbywania zebrań, aresztowa-
no przywódców ruchu patrio-
tyczno-wolnościowego. Główny-
mi twierdzeniami hakatyzmu 
prusko-niemieckiego na Pomo-
rzu były miasta: Tczew, Choj-
nice, Grudziądz, Bydgoszcz. Po 
wszystkich miastach i mia-
steczkach a także po większych 
wsiach usadowił się „Grenz-
schutz”, którego zadaniem miało 
być czuwanie nad całością ziemi 
pomorskiej przed ewentualnym 
atakiem wojsk polskich, względ-
nie przed zbrojnym powstaniem 
Pomorzan. Żołnierze ci dopusz-
czali się tu gwałtów, wybryków, 
dopuszczając się bezprawnych 
rewizji, rekwizycji i aresztowań.

Przykładowo w Chełmży od-
dział Grenzschutzu Rossbacha 
dopuścił się gwałtu i rabunku na 
ludności polskiej. Krytycznym 
dniem w Chełmży był 28 stycz-
nia 1918 roku, kiedy poległo 7 Po-
laków.

Społeczeństwo polskie na 
Pomorzu, mimo najróżniejszych 
prowokacji prześladowań i gwał-
tów ze strony Niemców, zacho-
wało zimną krew i rozwagę, 
oczekując z utęsknieniem dnia 
wyzwolenia. W radach żołnier-
sko-robotniczych, utworzonych 
w miastach Pomorza, po wybu-
chu rewolucji było wielu Pola-
ków.

Samodzielnie Pomorzanie za 
broń chwycić nie mogli. Organi-
zatorzy ruchu oporu oczekiwali 
na hasło i pomoc z Poznania. 
Teoretycznie zdobycie Pomorza 
było realne. Myśl operacyjna 
powstania wiązała się z dzia-
łaniem zbieżnym dwóch armii: 
uderzeniem armii powstańczej 
z Wielkopolski kierunku Gdań-
ska i Bałtyku oraz lądowaniem 
armii Hallera w Gdańsku i roz-

winięciem akcji w kierunku 
Olsztyna, Grudziądza, Torunia 
oraz pomocniczym uderzeniem 
w stronę Słupska.

Dowództwo armii wielko-
polskiej planowało w końcu 
stycznia 1919 roku z rejonu Ino-
wrocławia jedną wzmocnio-
ną dywizją piechoty uderzyć 
w kierunku na Toruń i dalej na 
Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, 
Gdańsk. W rejonie Nakła zamie-
rzano skoncentrować również 
dywizję piechoty i brygadę ka-
walerii, a następnie kierować się 
na Bałtyk przez Bydgoszcz, Świe-
cie, Tczew, Lębork. Plan operacji 
pomorskiej nie został zrealizo-
wany z powodu rozbieżności 
na tle wojskowo-politycznym 
pomiędzy Korfantym a gen. J. 
Dowborem-Muśnickim. Ponadto 
liczono się, że te działania opóź-
niłyby przyjazd armii Hallera do 
Polski przez Gdańsk – koncepcję 
wspieraną przez Francję. Ponad-
to zarysowała się niemiecka 
przewaga liczebna na Pomorzu 
i brak poparcia ze strony rządu 
J. Piłsudskiego. Niemcy podjęli  
środki pogotowia obronnego, co 
wpłynęło hamująco na decyzje 
dowództwa Armii Wielkopol-
skiej. Tymczasem zamiast po-
mocy dla powstańców Piłsudski 
wyciągnął oddziały wielkopol-
skie i angażował je w walkach 
na wschodzie. W tym okresie 
Rzesz Niemiecka opanowała 
osłabiający ją kryzys wewnętrz-
ny i rozgromione siły rewolucyj-
ne w Berlinie.

Stosunki wewnętrzne 
w Niemczech uległy stabiliza-
cji. 19 stycznia przeprowadzono 
wybory do zgromadzenia naro-
dowego. W końcu miesiąca rząd 
niemiecki podjął koncentrację 
oddziałów niezbędnych do zgnie-
cenia powstania i opanowania 
sytuacji w Wielkopolsce. W tych 
warunkach trudno było w Po-
znaniu podjąć decyzję w spra-
wie operacji zaczepnej. Sytuacji 
nakazywała starania o jak naj-
szybsze ściągnięcie armii Halle-
ra i umocnienie frontów Armii 
Wielkopolskiej.

Wielu Polaków na Pomorzu 
nie mogąc doczekać się oswobo-
dzenia swej ziemi, podejmowało 
różne formy walki i oporu. W re-
jonie południowo-wschodnim 
Pomorza powstał oddział par-
tyzancki ppor. Simndowskiego, 
który czasowo zajął Brodnicę 
i Wąbrzeźno oraz opanowywał 
tereny pod Działdowem. Wobec 
przewagi niemieckiej oddział zo-
stał rozproszony, a ludzie prze-
szli do Wielkopolski.

Konspiracyjną działalność, 
partyzancką i organizacyjną 

prowadziła Organizacja Woj-
skowa Pomorza. W grudniu 
1918 roku szefem jej był dr Kęc-
ki z Gdańska, znani też byli dr 
J. Wybicki (późniejszy starosta 
krajowy Pomorza) oraz poseł 
do parlamentu niemieckiego dr 
Stefan Łaszewski z Grudziądza 
(późniejszy wojewoda pomor-
ski). Każdy powiat miał swego 
komendanta. Prowadzone były 
listy ewidencyjne, gdzie ściśle 
notowano przydatność mobili-
zacyjną Polaków.

Krótko przed objęciem Po-
morza OWP przeformowała się 
w Straż Ludową. Jej zbrojną siłą 
była organizacja „Sokoła”. Ini-
cjatorzy ruchu zbrojnego swoim 
działaniem pozyskiwali patrio-
tycznie usposobioną młodzież.

W miastach OWP oprócz 
werbunku i przygotowań mło-
dzieży do walki gromadziła broń, 
pieniądze i organizowała prze-
rzut do tworzącej się Dywizji Po-
morskiej w Wielkopolsce. Głów-
nym punktem przerzutowym 
była Brodnica oraz linia Drwę-
cy. Ruch oporu opanował obozy 
jenieckie w Czersku i Tucholi, 
gdzie rozdano broń i wydano od-
powiednie rozkazy i instrukcje. 
Zasłużyli się tu Augustyn Szprę-
ga i Gniotyczyński. Mobilizującą 
rolę społeczeństwa polskiego do 
walki odegrały regionalna prasa 
jak „Gazeta Brodnica”, „Głos Lu-
bawski”, „Gazeta Grudziądzka”, 
„Gazeta Toruńska’, „Pielgrzym”.

W poznaniu Sejm dzielnico-
wy wyłonił Naczelną Radę Ludo-
wą jako organ kierowniczy Pola-
ków zamieszkałych na obszarze 
Rzeszy Niemieckiej. 3 grudnia 
1918 roku wybrała Rada Ludowa 
Komisariat jako organ rządzący 
złożony z 6 członków. W Komi-
sariacie był dr Stefan Łaszewski 
– przedstawiciel Pomorza. Jako 
komisarz zamieszkał w Gdań-
sku, skąd kierował całym ru-
chem wolnościowym Pomorza. 
Pod jego protektoratem zawiąza-
ła się tajna organizacja wojsko-
wa.

NRL podlegały powiatowe 
rady ludowe. Polscy delegaci przy 
landratach pruskich wdrażali się 
do pracy administracyjnej. Ko-
misje szkolne przygotowywały 
pomocnicze siły nauczycielskie, 
w miastach i na wsi tworzono 
kursy polonistyki. W takich wa-
runkach Pomorzanie zachowu-
jąc wolę i hart ducha, oczekiwali 
w spokoju i powadze nadejścia 
lepszych dni.

Zapowiedziany na 20 marca 
1919 roku przyjazd wojsk Halle-
ra opóźnił się ponownie z winy 
Wielkiej Brytanii i w wyniku 
protestu Niemców, którzy nie 

chcieli dopuścić do wylądowania 
wojska polskiego w Gdańsku. 
Decyzja w sprawie wysłania jej 
do Polski zapadła w kwietniu, 
przy czym Niemcy przeforsowali 
swój punkt widzenia, uzyskując 
zgodę na to, że armia ta nie zo-
stanie skierowana drogą morską 
przez Gdańsk lecz drogą lądową 
przez Niemcy – do Kalisza.

Na Wielkanoc 20 kwiet-
nia wojska gen. Hallera stanęły 
wreszcie na ziemiach polskich. 
Ogłoszono 7 maja warunki po-
koju, na mocy którego Niemcy 
odstąpić muszą Polsce Poznań-
skie, Pomorze po lewej stronie 
Wisły oraz część Górnego Śląska. 
W kilku innych częściach b. Prus 
zarządzono plebiscyt, a Gdańsk 
ogłoszono wolnym miastem.

Niemcy pomorscy przyjęli tę 
decyzję z oburzeniem. Rozgorza-
ła agitacja hakatystów. Protesty 
urosły do takiego stopnia, że pod 
koniec maja 1919 roku ogłoszono 
częściowy stan oblężenia na Po-
morzu.

Po porozumieniu polskich 
i niemieckich Rad Ludowych 
w Toruniu i Bydgoszczy przed-
stawiciele obu narodowości 
udali się do Poznania, by wejść 
w kontakt z NRL, gdyż wojska 
niemieckie nie chciały ustąpić 
z zajętych terenów. Komisariat 
NRL jako mandatariusz rzą-
du polskiego wydał odezwę do 
Niemców, wzywając ich do lo-
jalnego zachowania się na tere-
nach przyznanych Polsce Trak-
tatem Wersalskim. Skutkiem 
tego w lipcu 1919 roku nastąpiła 
powolna, lecz systematyczna li-
kwidacja urzędów niemieckich.

Mimo wszystko opóźnia-
ło się przejęcie Pomorza przez 
wojsko polskie, a pod koniec lip-
ca toczyły się układy pokojowe 
w Toruniu i Gdańsku. Wybuch 
Powstania Śląskiego (18.08.1919r.) 
przyspieszył układy między obu 
państwami i doprowadził do 
podpisania 23.10.1919 roku trak-
tatu polsko-niemieckiego. Trak-
tat pokojowy miał wejść w życie 
z początkiem stycznia 1920 roku. 
W sobotę 10 stycznia 1920 roku 
nastąpiła wymiana dokumen-
tów ratyfikacyjnych między ko-
alicją a Niemcami.

Do objęcia Pomorza wy-
znaczono i przygotowywano 
wydzielone dywizje piechoty 
i brygady jazdy z wojsk wielko-
polskich i frontu pomorskiego. 
W tym samym okresie w Berli-
nie podpisano układ o wycofy-
waniu wojsk z obszarów przypa-
dających państwu polskiemu.

Opr. (Szyw) 
(więcej 

w gazetakaszubska)
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110. urodziny patrona
WĄBRZEŹNO  Wąbrzeska biblioteka, której patronem jest niezwykle zasłużony dla miasta Witalis Szlach-
cikowski, stała się ulubionym miejscem dzieci

11 grudnia Biblioteka im. Wita-
lisa Szlachcikowskiego obchodziła 
110. urodziny swojego patrona – 
niebywałego regionalisty, kronika-
rza i przede wszystkim populary-
zatora ziemi wąbrzeskiej.

Szlachcikowski urodził się 
w Niemczech, dokąd jego rodzice 
wyemigrowali za pracą. W 1918 roku 
przyjeżdża jednak jako młodzieniec 
do Polski. Po zdaniu matury rozpo-
czyna pracę w Działdowie, Tucholi 
i Chełmnie jako administrator skar-
bowy. Podczas II wojny światowej, 
ranny w bitwie pod Bzurą, przeby-
wa w niemieckiej niewoli, z której 
powraca dopiero w 1946 roku. Znaj-
duje pracę w Wąbrzeźnie w urzę-
dzie skarbowym. To właśnie w tym 
mieście rozpoczyna wyjątkowo 
intensywną działalność społeczną 
i kulturalną, za którą wielokrotnie 
zostaje nagradzany, chociażby me-
dalem „Zasłużonego dla miasta Wą-
brzeźna”. Kronikarz umiera w 1986 

roku, a jego zwłoki znajdują się na 
wąbrzeskim cmentarzu.

Szlachcikowski jest autorem 
licznych opracowań na temat hi-
storii miasta i powiatu wąbrzeskie-
go. Jego literackie dokonania znaj-
dują się obecnie w regionalnych 
zbiorach biblioteki. Warto do nich 
zajrzeć, gdyż są wnikliwym świa-
dectwem czasów minionych i pięk-
na otaczających nas terenów. Tyta-
niczna praca dla Szlachcikowskiego 
była w życiu pewną misją, bo jak 
sam przyznawał:

– „Cenny jest każdy okruch, 
każdy strzępek archiwalnego do-
kumentu – słowem wszystko, co 
może przyczynić się  do utrwalenia 
pamięci”.

Znamienne słowa Szlachcikow-
skiego stały się mottem wąbrze-
skiej biblioteki. 

Nauka poprzez zabawę
Żądni wiedzy podopieczni od-

działów przedszkolnych Przedszko-

la Miejskiego „Bajka” mieli okazję 
wziąć udział w hucznie obchodzo-
nych urodzinach pluszowego mi-
sia. Łącznie do bibliotecznej zaba-
wy między książkowymi regałami 
przyłączyło się przeszło stu przed-
szkolaków. Do najmłodszych dzieci 
pluszowa postać zawitała osobiście 
w towarzystwie bibliotekarki Doro-
ty Sionkowskiej.

Podczas wspólnej zabawy 
wszyscy zgromadzeni tańczyli 
z pluszakami, śpiewali dziecięce 
piosenki oraz recytowali wier-
szyki. Dzieci rozwiązały również 
quiz wiedzy o misiach. Maluchy 
prezentowały swoje ukochane za-
bawki, opowiadały o nich wyjątko-
we historie, wręczały im prezenty 
i przede wszystkim poznały histo-
rię powstania pierwszego pluszo-
wego misia.

(og)
 fot. nadesłane

Świąteczne wypieki na medal
14 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Książkach zorganizował dla mieszkanek 
gminy konkurs na najlepszy świąteczny makowiec.

Gmina Książki Świeżo mielony mak, aroma-
tyczna skórka pomarańczy i mig-
dały – wybranie najsmaczniejszego 
wypieku było dla jurorów przed 
bożonarodzeniowego konkursu 
nie lada wyzwaniem. Do kulinarnej 
konkurencji przystąpiło 12 kobiet 
z gminy Książki. Makowce oceniali 
lokalni specjaliści: Maciej Rataj, dy-
rektor biura Lokalnej Grupy Dzia-
łania Ziemi Wąbrzeskiej, Michalina 
Balawajder, animatorka projektów 
społecznych LGD Wąbrzeźno oraz 
Anna Sobieska z Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Wąbrzeźnie. 

Celem konkursu zorganizowa-
nego przez GOK oraz Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Książkach było 
kultywowanie tradycji i zwyczajów 

bożonarodzeniowych, wymiana 
doświadczeń kulinarnych, a także 
aktywizacja lokalnej społeczności. 

Jednomyślnie królową wypie-
ków została okrzyknięta Anna No-
wak z Książek. Drugie miejsce zajęła 
Grażyna Skwark z Łopatek, nato-
miast trzecie – Ewelina Krawczyk 
z Blizna. Jurorzy wyróżnili również 
ciasto Bogumiły Daśko z Blizna.

Po ogłoszeniu wyników nastą-
piła długo oczekiwana degustacja 
wypieków. Uczestnicy spotkania 
mieli także okazję obejrzeć wysta-
wę ozdób świątecznych przygoto-
wanych przez klub Węzełek działa-
jący przy GOK-u. 

(og)
 fot. nadesłane
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ZASADY NADAWANIA OG£OSZENIA W GAZECIE
Teraz Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  

Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypiñskiego CRY, Tygodnik Regionu W¹brzeskiego CWA

1. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty.
2. OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH
1.Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA

2. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

 lub odwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

Twoje og³oszenie uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA.

Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

 OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587. Regulamin znajdziesz na stronie www.golub-cgd.pl

Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
3004

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

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

Kupię/Sprzedam

Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 
1.0, benzyna. Kilka ognisk korozji 
i podłoga w stanie dostatecznym. Małe 
wgniecenie z przodu na masce. Auto 
mechanicznie bardzo dobre. Pali bez 
problemu nawet w duży mróz, silnik 
chodzi równo i bezproblemowo. Niedaw-
no wymieniałem nagrzewnicę, wcześniej 
termostat, więc auto szybko osiąga 90 
stopni. Drugi właściciel. Auto jest po 
wymianie rozrządu i oleju. Przegląd do 
lutego 2019, OC do marca 2019. Do auta 
dorzucam dwa komplety opon letnich. 
Cena 1 200 zł do negocjacji. Tel. 609 
884 160

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3004

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

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

Nieruchomości
Sprzedam działkę 3,63ha w miejscowości Sza-
farnia, tel. 536 803 859

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Również na dowód. 
Dojazd do klienta. Zadzwoń! Tel. 572 148 
143, 508 055 036

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Sprzedam działki budowlane, warunki zabudo-
wy, woda, prąd na działce. Cena 20 zł/m2, tel. 
600 588 548 

Praca
Zatrudnię kierowcę  C+E na kraj, week-
endy wolne, tel. 662 568 782 

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. Usłu-
gi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolnicze, tir, 
przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 053 816

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

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, ka-
biny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, Wiel-
gie, tel. 606 193 135

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

Zwierzęta

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

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

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

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kupię kuchnię węglową, tel. 664 153 958 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, mająt-
koM. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, mająt-
kowe, Zbójno, tel. 506 032 523

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

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

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

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

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

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

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

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

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

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

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 104

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

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

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

Moda i uroda
Ada-Plus markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

Skład opału S.C. Barbara Budzińska, Jerzy Bu-
dziński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 31A 
(naprzeciw Olkopu), tel. 56 683 48 46
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Egzamin zdali wzorowo
SPORTY WALKI  15 grudnia w sali sportowej OSiR w Golubiu-Dobrzyniu zostały przeprowadzone egzami-
ny kyokushin karate na stopnie uczniowskie junior. Egzamin prowadził shihan Artur Wilento – 5 dan oraz 
sensei Janusz Drywa – 3 dan wraz z instruktorami

Piłka nożna

Plan przygotowań Unii
Piłkarze Unii Wąbrzeźno zakończyli okres treningowy i obecnie mają zimową 
przerwę. Do zajęć niebiesko-biali wrócą w pierwszej połowie stycznia.

Zadaniem na wiosnę 2019 r. 
będzie walka o utrzymanie w li-
dze okręgowej. Mimo ostatniego 
miejsca, jakie nasz zespół zajmu-
je na półmetku, niewielkie róż-
nice punktowe w dole tabeli dają 
nadzieję, że pozostanie na tym 
poziomie rozgrywkowym jest re-
alne.

Pierwszy trening w nowym 
roku został zaplanowany na so-
botę 12 stycznia 2019 roku na go-

dzinę 12:00. Dwa tygodnie później 
spotkaniem z Wisłą Grudziądz 
wąbrzeźnianie rozpoczną cykl 
meczów kontrolnych. Unici w su-
mie rozegrają siedem sparingów 
z drużynami występującymi obec-
nie w IV lidze oraz w A i B-klasie. 
Większość meczów zostanie roze-
granych w Wąbrzeźnie na boisku 
bocznym przy Szkole Podstawowej 
nr 3. Początek rundy wiosennej ligi 
okręgowej został zaplanowany na 
weekend 16-17 marca 2019 roku. 
Unia zmierzy się wówczas na wy-
jeździe z Victorią Lisewo.

Plan meczów sparingowych:
Unia Wąbrzeźno – Wisła Gru-

dziądz: 26.01.2019 (sobota), 12:00 – 
boisko przy SP 3;

Unia Wąbrzeźno – Victoria 

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

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

Unia Wąbrzeźno – Drwęca 
Golub-Dobrzyń: 16.02.2019 (sobo-
ta), 12:00 – boisko przy SP 3;

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

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

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

(ak) 
za mks-unia.eu

fot. ilustracyjne

Do testu egzaminacyjnego 
przystąpiło ponad 90 ćwiczą-
cych z terenu powiatu wąbrze-
skiego oraz golubsko-dobrzyń-
skiego. Sprawdzian składał się 
z oceny sprawności fizycznej, 
technik, poruszania, form kata 
oraz walk kumite. Przystępujący 
do egzaminu podzieleni byli na 
dwie grupy, zmagania rozpoczę-

ły się o godzinie 15.30 i trwały do 
późnych godzin wieczornych.

– Wąbrzeski Klub Sportów 
i Sztuk Walki reprezentowało na 
egzaminie 20 młodych karate-
ków. Sprawdzian egzaminacyjny 
w ich wykonaniu wypadł bardzo 
dobrze, nie było żadnych uwag 
komisji egzaminacyjnej i wszy-
scy pozytywnie zdali test na 

kolejne stopnie uczniowskie – 
mówi Janusz Drywa.

Zarząd Wąbrzeskiego Klubu 
Sportów i Sztuk Walki dziękuje 
zawodnikom za zaangażowanie 
i wzorową postawę na egzami-
nie oraz składa gorące podzię-
kowania rodzicom za pomoc 
w organizacji egzaminu.

(ak), fot. nadesłane


