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Jak zapowiadają włodarze, 
przyszły rok będzie bogaty w inwe-
stycje. W budżecie miasta zabez-
pieczono na nie 15 mln zł. Tłumaczą 
jednocześnie, iż tak znaczny, w po-
równaniu z poprzednimi latami, 
wzrost wydatków inwestycyjnych 
nie wystąpił wyłącznie w Wąbrzeź-
nie. – Sytuacja dotyczy samorzą-
dów, które ubiegają się o środki 
unijne z nowej perspektywy fi-
nansowej. Opóźnienia naborów 
wniosków spowodowały, że wiele 
inwestycji wspieranych środkami 
zewnętrznymi rozpoczęto dopiero 
w drugiej połowie 2017 roku lub zo-
staną one rozpoczęte w roku 2018 
– uzasadniają.

Najważniejsze zadania inwe-
stycyjne

Zaliczyć do nich można wydat-
ki na remonty i modernizacje dróg. 
Planowana jest przebudowa ulic: 
Mickiewicza, Krasińskiego i Sło-
wackiego. Ogólny zakres prac to 
całkowite rozebranie nawierzchni 
ulic i chodników, wybudowanie no-
wej podbudowy jezdni, położenie 
trzech warstw masy bitumicznej 
(o grubości 18 cm), budowa chod-
ników (z szarej kostki betonowej) 
i wjazdów do posesji (z czerwonej 
kostki betonowej), budowa ścieżki 
rowerowej na odcinku od ul. Kra-
sińskiego do skrzyżowania z ul. 
Żwirki i Wigury po prawej stronie 

ulicy, doświetlenie ulicy i nowe 
oznakowanie pionowe i poziome. 
W ulicach położona zostanie nowa 
kanalizacja deszczowa, wyremon-
towana będzie istniejąca instalacja 
wodno-sanitarna i w razie koniecz-
ności wymienione zostaną przyłą-
cza wodociągowe. Koszt inwestycji 
to ok. 3,4 mln zł.

Miasto zamierza także inwe-
stować w budowę ścieżek rowe-
rowych. Według zapewnień, nowe 
ścieżki połączą już istniejące w je-
den ciąg komunikacyjny. Ich wy-
budowanie zaplanowano w pasach 
drogowych ulic: Macieja Rataja 
(1108,20 m), Akacjowej (447,70 m), 
Okrężnej (178,80 m), Generała Hal-

lera (480,00 m) i Łabędziej (314,50 
m). W sumie powstać ma 2,53 km 
nowych ścieżek. Inwestycja będzie 
finansowana zarówno z budżetu 
miasta, jak też ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2014 
– 2020. Szacunkowy koszt to 2,1 
mln zł, w tym dotacja prawie 759 
tys. zł.

W 2017 roku rozpoczęła się 
przebudowa i rozbudowa amfite-
atru. Nowy obiekt o powierzchni 
prawie 410 m2 będzie zawierać m.in. 
scenę wraz z zadaszeniem oraz po-
mieszczenia socjalne, techniczne 
i gospodarcze. Wyposażony zosta-
nie w niezbędne oraz oświetlenie. 
Przy amfiteatrze wybudowany zo-
stanie parking, projekt przewiduje 
ponadto różne udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych. Inwesty-
cja finansowana jest ze środków 
budżetu miasta oraz ze wsparciem 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020. Koszt tej inwe-
stycji to 4 mln złotych. Amfiteatr 
ma być oddany do użytku w pierw-
szym tygodniu sierpnia 2018 r.

W minionym roku rozpoczę-
ła się również budowa mostu na 
Jeziorze Zamkowym. Stary most 
został już rozebrany. Nowy będzie 
miał ok. 3 m szerokości i prawie 
36 m długości. Stanie na nowych 
fundamentach. Wybudowane będą 
również nowe schody i przyczółki 

żelbetowe oraz podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. Most będzie 
oświetlony i podświetlony. Inwe-
stycja ma być dofinansowana środ-
kami zewnętrznymi (w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020). Ter-
min wykonania to koniec czerwca 
2018 roku.

Zagospodarowanie Podzamcza 
przewiduje ponadto uporządko-
wanie parku, wstawienie nowych 
urządzeń, odnowienie zieleni. Na 
Górze Zamkowej odkrycie ruin 
zamku i pokazanie ich obrysu, 
wykorzystanie pozostałości wieży 
zamkowej na platformę widokową, 
połączenie terenów parku i Góry 
Zamkowej kładką dla pieszych. Na 
terenie pomiędzy Górą Zamkową 
a ścieżką rowerową przy Jeziorze 
Zamkowym wybudowany będzie 
park rekreacyjno – wypoczynkowy. 
Koszt szacunkowy całego przedsię-
wzięcia to 5,6 mln zł.

Dużą inwestycją jest również 
przebudowa stadionu MKS Unia, 
który ma być certyfikowanym 
obiektem lekkoatletycznym. Poza 
rekultywacją płyty głównej, na 
stadionie wybudowane będą m.in. 
czterotorowa bieżnia okrężna 
o długości 400 m, na której będzie 
wyznaczona bieżnia prosta sze-
ściotorowa o długości 100 m, a tak-
że obszary do skoku wzwyż, skoku 
o tyczce, skoku w dal, skocznia do 
trójskoku, rzutnia do pchnięcia 
kulą, rzutu oszczepem, młotem 
i dyskiem. 

dokończenie na str. 3

Jaki budżet miejski w 2018 roku?
WĄBRZEŹNO  Głównym tematem ostatniej sesji Rady Miasta Wąbrzeźno był budżet na 2018 rok. Radni 
zatwierdzili go jednogłośnie. Na co mogą liczyć wąbrzeźnianie w przyszłym roku?
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Gmina Płużnica
Prawdziwie Złote Gody 
Nieczęsto zdarza się, aby jubileusz 
50-lecia małżeństwa świętowało 
jednocześnie aż czternaście par. 
Taka niezwykła uroczystość odbyła 
się 28 grudnia w Płużnicy
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Wąbrzeźno
Motosylwester 
na wąbrzeskim rynku
W niedzielę motocykliści hucznie 
rozstali się ze starym rokiem. Ry-
kiem silników, wystrzałami z ha-
kownicy i lampką bezalkoholowego 
szampana radośnie pożegnali od-
chodzący do przeszłości rok 2017
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Wąbrzeźno
Daria dziękuję za wsparcie
Zakończyła się zbiórka do puszek 
na rzecz leczenia i rehabilitacji 
Darii Szczepańskiej. Nadal można 
wpłacać pieniądze na konto fun-
dacji pod opieką której znajduje się 
wąbrzeźnianka oraz przekazać jej 1 
proc. podatku
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Gmina Dębowa Łąka
Jak minął rok w Dębowej Łące?
Rozmowa z wójtem gminy Dębowa 
Łąka Stanisławem Szarowskim
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Gmina Płużnica
Więcej za wywóz śmieci
Mieszkańcy gminy Płużnica powin-
ni liczyć się z podwyżką opłaty za 
wywóz śmieci. W styczniu obowią-
zywać będzie jeszcze dotychczaso-
wa stawka, bo gmina przygotowuje 
przetarg



– W tym roku usłyszymy ko-
lędy i pastorałki w wykonaniu Or-
kiestry Dętej WDK, chóru z parafii 

p.w. Św. Ap. Szymona i Judy Ta-
deusza, zespołu wokalnego z wą-
brzeskiej „trójki”, grupy „Szał” oraz 

Julii Libuszewskiej, Lidii Fabrykie-
wicz i zespołu „Ichtis” – informuje 
Dorota Otremba.

Organizatorzy zachęcają do 
wysłuchania koncertu, ponieważ 
wspólne kolędowanie pozwala pie-
lęgnować tradycje związane z Bo-
żym Narodzeniem, a tym samym 
wyrażać radość, wiarę i nadzieję.

(krzan)
fot. archiwum

To wyjątkowe święto, obcho-
dzone 21 i 22 stycznia, sprawia że 
wnuczęta chcą pokazać dziadkom, 
jak bardzo ich kochają. Aby wziąć 
udział w konkursie wystarczy wy-
konać laurkę (maksymalnie dwie) 

dowolną techniką i dostarczyć je do 
WDK w terminie do 11 stycznia 2018 
r. Na zwycięzców czekają ciekawe 
nagrody. Regulamin jest dostępny 
na stronie www.wdkwabrzezno.pl

(krzan), fot. WDK

aktywizacja społeczno-zawodo-
wa. Do wykorzystania będzie tu 
600 tys. zł. Zaplanowaliśmy po-
nadto utworzenie klubów mło-
dzieżowych oraz inne działania 
z obszaru aktywnej integracji 
o charakterze środowiskowym, 
na co przeznaczono 200 tys. zł. Na 
kolejne działania w zakresie usług 
wzajemnościowych, samopomo-
cowych, lidera lub animatora ak-
tywności lokalnej i obywatelskiej 
oraz inne rozwiązania w zakresie 
organizowania społeczności lokal-
nej i animacji społecznej przezna-
czonych zostało 620 tys. zł. Mak-
symalna wartość grantu to 150 
tys. zł w przypadku działań o cha-
rakterze społeczno-zawodowym 
oraz 50 tys. zł w przypadku grantu 
o charakterze społecznym. Inten-
sywność pomocy, czyli po prostu 
wielkość dofinansowania wynosi 
maksymalnie 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych – wyjaśnia Mo-
nika Zdziebłowska.

W pierwszym kwartale br. 
LGD przewiduje przeprowadzenie 
naborów wniosków obejmujących 
podejmowanie działalności go-
spodarczej oraz rozwój przedsię-
biorstw, a także w zakresie działań 
infrastrukturalnych samorządów. 

– Natomiast od drugiego 
kwartału zaplanowaliśmy przyj-
mowanie wniosków o granty na 
realizacją działań w zakresie oży-
wienia społecznego i społeczno-
zawodowego – wyjaśnia Maciej 
Rataj.

Lokalna Grupa Działania Zie-
mia Wąbrzeska zachęca do udzia-
łu w kolejnych konkursach. Osoby 
zainteresowane uzyskaniem po-
mocy szczegółów mogą dowie-
dzieć się bezpośrednio w Biurze 
LGD, które mieści się w Wąbrzeź-
nie przy ulicy Mickiewicza 12/1. 
Pracownicy wyjaśnią, np. jak przy-
gotować wniosek, jakie trzeba 
spełniać kryteria itp.

(krzan)

Hojny rok 2017
– Spośród czternastu wnio-

sków, złożonych w odpowiedzi na 
konkurs w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej, pozy-
tywną ocenę uzyskało trzynaście 
z nich – wyjaśnia Maciej Rataj, dy-
rektor biura LGD Ziemia Wąbrze-
ska. – Przypomnę, iż premia na 
założenie firmy wynosi 60 tys. zł. 
Z kolei w ramach drugiego z na-
borów, adresowanego do przed-
siębiorców rozwijających swoje 
firmy, wpłynęło pięć wniosków 
na kwotę pomocy nieco ponad 
713 tys. zł. Dodam, że pula środ-
ków udostępnionych w ramach 
tego naboru to 1 mln złotych. Na-
tomiast w odpowiedzi na trzeci 
z naborów, który skierowany był 
do jednostek samorządu teryto-
rialnego, wpłynęły dwa wnioski 
o łącznej wartości niemal 930 tys. 
zł. W tym przypadku wysokość 
wnioskowanej kwoty pomocy to  
591 tysięcy złotych – dodaje Ma-

ciej Rataj.
Co przyniesie rok 2018?
Planując kolejne nabory, 

w grudniu ubiegłego roku LGD 
Ziemia Wąbrzeska złożyła wnio-
sek w zakresie dofinansowania 
projektu w ramach Osi 11. Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 (projekty 
dotyczące działań o charakterze 
środowiskowym, np.  tworzenie 
klubów samopomocy, świetlic 
środowiskowych) finansowanej ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

– Zgodnie z uchwałą Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego wniosek LGD Ziemia został 
zatwierdzony, co z kolei umoż-
liwia nabór wniosków o powie-
rzenie grantów na łączną kwotę 
1,72 mln zł informuje Maciej Ra-
taj. – Środki te zostaną przezna-
czone na projekty zwiększające 
aktywność społeczno-zawodową 

osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w ra-
mach działań o charakterze śro-
dowiskowym, a także poprzez or-
ganizowanie społeczności lokalnej 
i animację społeczną – wyjaśnia.

Jakie projekty 
mają szansę na wsparcie?
– W zaakceptowanym wnio-

sku przewidzieliśmy różne pro-
jekty, służące przede wszystkim 
ożywieniu społeczno-zawodowe-
mu osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, 
mieszkających na obszarze ob-
jętym strategią, tj. gmin Dębowa 
Łąka, Książki, Ryńsk oraz w Wą-
brzeźnie – informuje Monika 
Zdziebłowska, specjalistka ds. 
projektów. – Po pierwsze są to 
projekty związane z utworzeniem 
klubów samopomocy i świetlic 
środowiskowych. Pula na realiza-
cję grantów w tym zakresie to 300 
tys. zł. Kolejnym działaniem jest 
utworzenie klubów pracy oraz 

WĄBRZEŹNO Narkotyki trzymał na biurku
W środę 20 grudnia policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, w którego mieszkaniu znaleziono 

marihuanę oraz tabletki ecstasy. Wobec 26-letniego mieszkańca Wąbrzeźna prokurator zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju. 

– Policjanci wydziału kryminalnego, w ramach prowadzonych czynności sprawdzających, znaleźli w jed-
nym mieszkań puszkę, w której wnętrzu znajdowało się 39 g marihuany oraz 30 sztuk tabletek ecstasy – in-
formuje sierż. sztab. Michał Głębocki.

WĄBRZEŹNO Kierowca na podwójnym gazie
Pomimo wielu apeli ze strony policji, kierowcy nadal decydują się na jazdę autem po pijanemu. 

W świąteczną noc 25-26 grudnia policjanci zatrzymali mieszkańca Wąbrzeźna, który kierował volkswagenem, 
mając w organizmie 1,8 promila alkoholu. 

– W nocy po godz. 2.00 na ulicy Niedziałkowskiego policjanci zatrzymali do kontroli osobowego volkswa-
gena. Kiedy 34-letni kierujący został przebadany na zawartość alkoholu policyjnym alkomatem, urządzenie 
wskazało 1,8 promila alkoholu w organizmie – informuje oficer prasowy KPP.

Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.            (red)

Na sygNale
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Wąbrzeźno Wąbrzeźno

Wyjątkowy koncert Wnuczęta! Do dzieła!
Wąbrzeski Dom Kultury oraz miejskie parafie zapraszają na koncert kolęd, który 
odbędzie się 21 stycznia o godz. 17.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski.

Wąbrzeski Dom Kultury zachęca dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych do udziału w konkursie plastycznym 
„Laurka dla babci i dziadka”.
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Warto współdziałać 
z lgD Ziemia Wąbrzeska

POWiAT  Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w minionym roku  przeprowadziła pierwsze nabory 
wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. 
Do tej pory rozdysponowano 3 miliony złotych. Rok 2018 również zapowiada się nie najgorzej
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Wsparcie to stanowi 35,5 proc. 
kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu. Natomiast całkowita 
wartość wydatków kwalifikowa-
nych wynosi niemal 2,2 mln zł.

Jak informuje Anna Borow-
ska, burmistrz Leszek Kawski 
zawarł umowę z Zarządem Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, 
reprezentowanym przez marszał-
ka Piotra Całbeckiego, na dofi-
nansowanie projektu pn. „Ścieżki 
pieszo-rowerowe – alternatywa 
dla komunikacji samochodowej. 
Projekt będzie współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi priorytetowej 3. Efektywność 
energetyczna i gospodarka nisko-
emisyjna w regionie Działania 3.4 
Zrównoważona mobilność miej-
ska i promowanie strategii nisko-

emisyjnych Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014 – 2020.

– Zgodnie z projektem 
w przyszłym roku wybudujemy 
pięć kolejnych odcinków ścieżek 
pieszo-rowerowych – zapewnia 
burmistrz Leszek Kawski. – Nowe 
odcinki połączą istniejące już cią-
gi w jedną pętlę, co znacznie po-
prawi bezpieczeństwo. Inwestycja 
obejmuje budowę 2,53 km ścieżek 
pieszo-rowerowych. Wraz z bu-
dową ścieżek na wszystkich od-
cinkach wykonane zostaną m.in. 
zjazdy na posesje, oznakowanie 
poziome i pionowe, przebuduje-
my też istniejące miejsca do par-
kowania – dodaje Kawski.

oprac. (krzan)
fot. archiwum

Jak informuje wójt Marcin 
Skonieczka, unieważniony został 
przetarg na odbiór i zagospodaro-
wanie stałych odpadów komunal-
nych z terenu gminy Płużnica. 

– Na realizację zadania 
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 
30 czerwca 2019 r. gmina Płużnica 
zamierzała przeznaczyć 748,440 
tys. zł – mówi wójt.

Jednak na przetarg wpłynęła 
tylko jedna oferta. 

– Złożyło ją Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Mieszkanio-
wych Ekosystem Sp. z o.o. z Wą-
brzeźna. Cena oferty brutto wy-
niosła 1,06 mln, czyli o 311 tys. zł 
przekroczyła zabezpieczone na 

ten cel środki. Dlatego przetarg 
zostanie ogłoszony ponownie. 
Musimy zmienić specyfikację, aby 
tym razem zakończył się pozy-
tywnym rozstrzygnięciem. Jednak 
obawiam się, że podwyżek nie da 
się uniknąć. Z przyczyn od nas 
niezależnych, wzrosły np. opłaty 
za składowanie odpadów. To efekt 
wprowadzonych przez państwo 
rozwiązań ustawowych. Będziemy 
tak konstruować wymagania, aby 
podwyżki dla mieszkańców były 
jak najmniejsze – zaznacza Marcin 
Skonieczka.

W styczniu usługi odbiera-
nia śmieci nadal będzie świadczył 
obecny wykonawca, na dotychcza-

sowych warunkach. 
– Ale jeżeli nie uda się znaleźć 

wykonawcy, który wykona tę usłu-
gę za deklarowaną przez gminę 
kwotę zlecenia, konieczne będzie 
zwiększenie stawki za odbiór od-
padów, pobieranej od mieszkań-
ców – wyjaśnia wójt Skonieczka.

Do tej pory stawka za wywóz 
śmieci w gminie Płużnica wynosi 
8 zł od osoby w przypadku od-
padów segregowanych lub 16 zł 
od osoby, jeśli śmieci nie były se-
gregowane. W praktyce wszyscy 
mieszkańcy zadeklarowali segre-
gację odpadów, więc płacą 8 zł/os.

(krzan)

wynieść prawie 16,4 mln zł. Jeszcze 
więcej wydatków wymaga opieka 
społeczna, na którą przeznaczono 
17,8 mln zł. 

– Porównując wydatki zapla-
nowane na przyszły rok z tego-
rocznymi, widać ich wzrost np. 
w takich dziedzinach jak oświa-
ta, drogi, gospodarka komunal-
na i ochrona środowiska, kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowe-
go, kultura fizyczna i sport oraz 
bezpieczeństwo publiczne – wyja-
śniał burmistrz Leszek Kawski.

Ogólnie na funkcjonowanie 
i rozwój miasta włodarze zamie-
rzają  wydać ok. 63,9 mln zł, czyli 
o ok. 7,8 mln zł więcej niż w 2017 
roku.

– Wydatki pokryjemy z do-
chodów bieżących i majątkowych 
(ok. 57,9 mln zł) oraz długotermi-

nowego kredytu inwestycyjnego 
w wysokości 6 mln zł – wyjaśnia 
burmistrz. – Głównymi źródła-
mi dochodu są podatki i opłaty 
lokalne, które stanowią 24,27% 
budżetu, udział w podatkach PIT 
i CIT (19,52%), subwencje, dotacje 
państwa na zadania zlecone i na 
zadania własne, dotacje krajowe 
i dotacje z UE – dodaje.

Projekt budżetu miasta na 
2018 rok, zaproponowany radnym 
przez burmistrza Leszka Kawskie-
go, został przyjęty na sesji jedno-
głośnie. Prace nad nim trwały po-
nad dwa miesiące. Projekt budżetu 
oraz Wieloletni Plan Finansowy 
uzyskały też pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.

oprac. (krzan)
fot. UM Wąbrzeźno

dokończenie ze str. 1
Przebudowana zostanie kryta 

trybuna, a siłownia przejdzie ka-
pitalny remont. Powstana nowe 
szatnie, pomieszczenia socjalne 
i sanitarne. Obiekt będzie dosto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Koszt tej inwestycji 
o nieco ponad 3,6 mln zł. Miasto 
otrzyma dotację 1,5 mln zł z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ra-
mach programu rozwoju infra-
struktury lekkoatletycznej. 

Ogólnie na przyszłoroczne 
wydatki w budżecie zaplanowano 
ok. 15,3 mln zł, w tym 2,9 mln zł 
środków unijnych oraz 2,3 mln zł 
środków krajowych.

Jak zaznaczają samorządow-
cy, budżet to nie tylko inwestycje, 
to również np. oświata. Koszty jej 
funkcjonowania w 2018 roku mają 

Wąbrzeźno

Wąbrzeźno

Nowe ścieżki 
z dofinansowaniem
22 grudnia burmistrz Leszek Kawski podpisał umowę 
na dofinansowanie budowy ścieżek pieszo-rowero-
wych. Zarząd województwa przyznał miastu prawie 
759 tys. zł na realizację inwestycji.

Więcej za wywóz śmieci
GMINA PŁUŻNICA   W nowym roku mieszkańcy gminy Płuż-
nica powinni liczyć się z podwyżką opłaty za wywóz śmieci. 
Przeprowadzony przez gminę przetarg nie został rozstrzygnię-
ty, ponieważ jedyny oferent podał cenę o ok. 40 proc. wyższą 
niż wynoszą zabezpieczone na ten cel środki. W styczniu 2018 
obowiązywać będzie jeszcze dotychczasowa stawka, a gmina 
przygotuje kolejny przetarg
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Oferujemy Państwu:
- bezpłatne, kompleksowe badanie wzroku
- bezdotykowy pomiar ciśnienia śródgałkowego
- dobór oraz nauka aplikacji soczewek kontaktowych
- największy wybór markowych i krajowych opraw
- soczewki okularowe firmy HOYA

od 149 zł
okulary korekcyjne z antyrefleksem

PROMOCJA!
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Jaki budżet miejski w 2018...
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– Jak podsumowałby pan 
rok 2017 w gminie Dębowa 
Łąka? Czy był to udany pod 
względem inwestycji okres?

– Rok nie był zły. Udało się 
nam zrealizować sporo zadań. 
Wśród inwestycji gminnych war-
to wymienić budowę i remonty  
dróg. Pobudowaliśmy np. kilo-
metr drogi asfaltowej na odcinku 
Niedźwiedź – Wielkie Radowiska. 
To była gminna, polna droga, ale 
ważna ze względu na komunika-
cję. Jeździ nią np. autobus szkol-
ny, który dowozi dzieci do szkół. 
Obecnie jest to osiemnaścioro 
uczniów. Poza tym w tej części 
gminy powstało trochę nowych 
domów, więc mieszkańcy mają 
do nich lepszy dojazd. Nieste-
ty, wiele dróg gminnych jeszcze 
wymaga remontów. W tym roku 
częste obfite opady spowodo-
wały, że drogi gruntowe zostały 
praktycznie rozjechane, zamie-
niły się w bajora. Na remon-
ty tych dróg w znacznej części 
przeznaczane są fundusze so-
łeckie, ale wspieramy je również 
funduszami gminnymi. Dodat-
kowo 60 tys. zł przeznaczyli-
śmy na ten cel z budżetu gminy. 
Nawoziliśmy przede wszystkim 
tłuczeń, aby te remonty nie po-
legały tylko na „pogłaskaniu” 
nawierzchni, ale na dokładnym, 
trwałym utwardzeniu najbar-
dziej newralgicznych odcinków 
dróg gminnych. W pierwszej ko-
lejności staramy się utrzymać 

przejezdność do gospodarstw, 
z których odbierany jest np. ży-
wiec wieprzowy czy mleko. Tam 
musi być zapewniony dojazd. 
Ponadto, w pierwszej kolejności 
utrzymywane są drogi, po któ-
rych jeżdżą autobusy dowożące 
dzieci do szkół. I na Radowskach, 
i Łobdowo, i Feliksowo – te drogi 
muszą być przejezdne. Staramy 
się doraźnie załatwiać wszystkie 
wnioski o zapewnienie takiego 
stanu dróg, aby możliwy był do-
jazd do gospodarstw i domów. 
Choć są też takie odcinki, np. 
droga nad łąką tak błotnista, że 
nawet nie można wjechać w nią, 
aby nawieźć tłuczeń do utwar-
dzenia. Ciężki samochód po pro-
stu by stamtąd nie wyjechał. To 
co się da, to robimy. W ostatnich 
dniach, dzięki temu że nie został 
wykorzystany fundusz na od-
śnieżanie, to przeznaczyliśmy te 
pieniądze dodatkowo na remon-
ty dróg. Kilkanaście tzw. łódek 
tłucznia zostało nawiezionych 
na gruntowe drogi. Ok. dziewięć 
takich ładunków zostanie na-
wiezionych jeszcze na początku 
roku. Na terenie gminy jest 168 
km dróg, z których ponad 85 proc. 
to drogi gruntowe. Przez wiele 
lat nic w tej materii nie było ro-
bione, więc choć teraz wydajemy 
sporo na drogi, to i tak potrzeby 
są duże. Dużą troskę wykazują 
sami mieszkańcy. Od wielu lat 
funkcjonuje u nas fundusz so-
łecki. Lwia część pieniędzy sa-

morządowych uchwałą zebrań 
wiejskich została przeznaczona 
na remonty konkretny dróg. To 
zebranie wiejskie decyduje, na co 
wydać te pieniądze. Na tym po-
lega prawdziwa samorządność. 
Uważam, że fundusz sołecki ak-
tywizuje społeczeństwo. To bar-
dzo pozytywne zjawisko. Dodam 
jeszcze, iż miniony rok był prak-
tycznym sprawdzianem, co zna-
czą dobre drogi i sprawna melio-
racja. Funkcjonuje u nas gminna 
spółka wodna, która dobrze wy-
konuje swoje zadania. W minio-
nym roku częste opady deszczu 
sprawiały, również w sąsiednich 
gminach, iż z powodu zalania 
dróg niektóre domy zostały pra-
wie odcięte od świata, a rolnicy 
do tej pory nie mogą zebrać plo-
nów z pól. Na szczęście na na-
szym terenie sytuacja nie jest aż 
tak zła. Ale także na niektórych 
polach stoi jeszcze kukurydza. 
Niektórzy rolnicy zgłaszali się, 
prosili nawet o powołanie komi-
sji ds. wyceny strat. Np. w Kur-
kocinie jeden z rolników mówił, 
że ma 4 ha kukurydzy, która stoi 
zalana w wodzie do poziomu 
prawie jednego metra. Straty na 
pewno będą duże, chociaż o sta-
nie klęski żywiołowej  nie można 
mówić, odpowiednie organy tego 
nie ogłosiły. Co prawda powoła-
liśmy komisję ds. oceny strat, ale 
tylko na taki wewnętrzny użytek 
dla rolników.

– Jakie inne priorytety in-
westycyjne mają władze gmi-
ny?

– Dbamy też o obiekty, któ-
re służą wszystkim mieszkań-
com. Wykonaliśmy m.in. termo-
modernizację remizo-świetlic 
w Wielkim Pułkowie i Dębowej 
Łące. Wartość tych dwóch zadań 
to ok. 1,4 mln zł, przy czym 80 
proc. kosztów pokryło dofinan-
sowanie ze środków unijnych. 
Przygotowaliśmy plac pod bu-
dowę sali gimnastycznej w Wiel-
kich Radowiskach. Niestety, nie 
dostaliśmy dofinansowania, więc 
w tym roku nie rozpoczniemy 
budowy. Jednak dokumentacja 
i pozwolenie na budowę są ak-
tualne, więc nadal będziemy sta-
rać się o pozyskanie zewnętrz-
nych środków, aby ten obiekt, 
bardzo potrzebny, wybudować 
w następnym roku (pod warun-
kiem, że uda nam się pozyskać 
środki). W Kurkocinie, z inicjaty-
wy strażaków, do istniejącej re-
mizy został dobudowany garaż 
na drobny sprzęt, m.in. kosiarki 
itp. Cały obiekt został ponad-
to objęty termomodernizacją. 
Koszt został pokryty z funduszu 
sołectwa, ale także ze środków 
gminy. Zaplecze gospodarcze 

zostało ponadto dobudowane 
do remizy strażackiej w Lipni-
cy. Strażacy chcieli mieć, oprócz 
garażu dla samochodu, również 
zaplecze socjalne, gdzie mogliby 
się spotkać, zorganizować ze-
brania, przechowywać sztandar, 
dokumentację itd. Dotychczas 
druhowie mieli możliwość ko-
rzystania z odrębnego pomiesz-
czenia w świetlicy wiejskiej, ale 
aby uniknąć nieporozumień, wy-
godniej będzie, jeśli gospodarzą 
na „swoim terenie”. Będą mieli 
swój niezależny obiekt, z któ-
rego mogą korzystać według 
potrzeb. Taki sam obiekt chcie-
libyśmy wybudować w Wielkich 
Radowiskach. W minionym roku 
OSP w tej miejscowości bardzo 
się zaktywizowało, jednostka 
została reaktywowana. Pojawiło 
się sporo młodych ludzi, działa-
jących w straży pożarnej. Wiel-
ka w tym zasługa Pawła Polaka, 
prawdziwego pasjonata dzia-
łalności społecznej. Aby pod-
trzymać ten młodzieńczy zapał 
zakupiliśmy samochód gaśniczy 
dla jednostki. Dzięki życzliwości 
burmistrza Łasina udało się, za 
niewielką sumę, odkupić pojazd 
co prawda używany, ale wyre-
montowany, w pełni sprawny, 
cały czas czynnie uczestniczący 
w akcjach ratowniczych. Na ra-
zie strażacy nie mają miejsca ga-
rażowania tego samochodu, ale 
już mamy projekt dobudowania 
(przy świetlicy wiejskiej) garażu 
oraz zaplecza socjalnego. Prace 
budowlane ruszą na wiosnę tego 
roku. Powstanie jeden obiekt re-
mizo-świetlicy. Poza tym w 2017 
roku dla OSP w Niedźwiedziu 
udało się zakupić średni pojazd 
gaśniczy. Ta jednostka jest rów-
nież bardzo aktywna, m.in. pan 
Zbigniew Korcz prowadzi bar-
dzo pożyteczną robotę z mło-
dzieżową drużyną pożarniczą, 
jeździ z młodymi strażakami 
na szkolenia itd. Ponadto pan 
Górski także angażuje się w ży-
cie jednostki, np. pięknie wyre-
montował samochód, którym 
wcześniej dysponowali strażacy 
z Niedźwiedzia. Teraz, kiedy jed-
nostka otrzymała nowy pojazd, 
ten wyremontowany trafił do 
Wielkiego Pułkowa. Także w tej 
miejscowości remizo-świetlica 
została poddana termomoder-
nizacji. Strażacy dysponują więc 
wyremontowanym, funkcjonal-
nym obiektem.

– Co czeka mieszkańców 
gminy w roku 2018?

– 28 grudnia podczas sesji 
radni jednogłośnie przyjęli bu-
dżet gminy na rok 2018. Łączne 
dochody ustalone zostały w wy-
sokości prawie 14,5 mln zł, zaś 

wydatki niemal 17 mln zł, w tym 
wydatki majątkowe prawie 4,7 
mln zł. Deficyt 2,5 mln zł zostanie 
pokryty z pożyczek i kredytów. 
Jeśli chodzi o najważniejsze in-
westycje, to np. podpisaliśmy już 
umowę na kanalizację wsi Łob-
dowo. Dokumentacje jest także 
przygotowana. To inwestycja za 
3,6 mln złotych. Na jej realizację 
mamy 1,4 mln zł ze środków unij-
nych, reszta to środki własne. 
Inwestycja jest przewidziana do 
wykonania w roku 2018 i 2019. 
Od wiosny zaczną się prace przy 
budowie sieci kanalizacyjnej. 
Wśród planowanych zadań inwe-
stycyjnych mamy także budowę 
drogi gminnej w Niedźwiedziu 
(350 tys. zł), pomoc finansową 
dla powiatu wąbrzeskiego na 
przebudowę dróg powiatowych 
Niedźwiedź – Kurkocin i Dębo-
wa Łąka –  Kurkocin (200 tys. 
zł), przebudowę drogi gminnej 
w Dębowej Łące (od ronda remi-
zo-świetlicy) i budowę chodnika 
koło świetlicy w Dąbowej Łące 
(łącznie 181 tys. zł). Ponadto ma-
jąc na uwadze profilaktykę zdro-
wotną, udzielimy dotacji celowej 
dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej na 
zakup sprzętu diagnostycznego 
(58 tys. zł).  Zostanie zakupione 
m.in.  USG, aparaty EKG, spiro-
metr oraz zestawy do ratowania 
życia. Ta kwota to wkład własny, 
jaki ośrodek powinien wyłożyć 
na zakup sprzętu jednak ogrom-
na część potrzebnych pieniędzy 
będzie pochodzić ze środków ze-
wnętrznych. Zarezerwowaliśmy 
ponadto100 tys. zł na różne in-
westycje i zakupy inwestycyjne. 
Mamy też pieniądze na zakup 
średniego samochodu pożar-
niczego dla OSP w Kurkocinie,  
a także 100 tys. zł dla Gminnej 
Spółki Wodnej na nowy sprzęt. 
Spółka zakupi sprzęt o wartości 
ok. 800 tys. zł. Będzie to nowa 
wielofunkcyjna koparka. Choć 
spółka wodna to jednostka nie-
zależna od gminy, to udzielimy 
jej takiego wsparcia, a właściwe 
pożyczki, ponieważ odpracuje to 
wykonując na naszą rzecz usługi, 
np. przy pracach melioracyjnych 
czy przy odśnieżaniu, wykony-
waniu i udrażnianiu przepustów 
na drogach. Przy pełnym popar-
ciu rady gminy zdecydowałem 
się na udzielenie spółce wodnej 
takiej pomocy. Spółki nie stać na 
to, aby samodzielnie zapewnić 
wkład własny (200 tys. zł), ko-
nieczny przy tym zakupie. Na-
tomiast jako gmina nie możemy 
pozwolić, aby spółka wodna z ta-
kiej szansy zrezygnowała.

Rozmawiał i fot.
Krzysztof Zaniewski

WABRZEZNO–CWA.PL

Jak minął rok w dębowej Łące?
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Rozmowa z wójtem gminy Dębowa Łąka Stanisławem Szarowskim
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18-letnia Daria Szczepańska 
z Wąbrzeźna cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce i niedowład 
prawostronny. Kilka lat temu 
straciła również wzrok. Wymaga 
nieustannej rehabilitacji, a obec-

nie oczekuje na operację nogi. 29 
grudnia dobiegła końca zbiórka do 
puszek, które znajdowały się w 18 
punktach na terenie miasta: skle-
pach oraz w Szkole Podstawowej 
nr 2, Gimnazjum nr 1, przedszko-

lu „Bajka”, Zespole Szkół Zawodo-
wych i w budynku biblioteki przy 
ul. Wolności. W ten sposób konto 
Darii zasiliło 1711,21 zł. Ponadto 
rada rodziców z wąbrzeskiego li-
ceum, gdzie uczy się nastolatka, 
przekazała na jej leczenie 458 zł. 

– Pragniemy z całego serca 
podziękować wszystkim, którzy 
podali nam pomocną dłoń. Tym 
którzy podtrzymują nas na duchu, 
wspierają, pocieszają i są z nami 
cały czas: rodzinie, rodzeństwu, 
przyjaciołom i tym, którzy bardzo 
często anonimowo wspierają nas 
dobrym słowem i pomocą finan-
sową – mówi Katarzyna Kunicka, 
mama Darii. – W życiu każdej ro-
dziny z dziećmi niepełnosprawny-
mi, każdy gest dobroci wnosi na-
dzieję i wiarę w lepszą przyszłość. 
Mamy świadomość, że potrzebu-
jących właśnie takiej pomocy jest 
bardzo wielu, dlatego tym bardziej 

jesteśmy wdzięczni.
Charytatywne zbiórki które 

przeprowadzone zostały w Wą-
brzeźnie w ubiegłym roku jak 
i wpłaty od darczyńców zasiliły 
konto Darii na łączną kwotę około 
8,500 zł. 

– Dzięki wsparciu osób do-
brej woli Daria będzie mogła dalej 
odbywać intensywną rehabilita-
cję dającą nadzieję na uzyskanie 
samodzielności w przyszłości – 
mówi pani Katarzyna. – Nieba-
wem Darię czeka operacja prawej 
nogi, która polegać będzie m.in. 
na podcięciu ścięgna Achillesa co 
ma znacznie ułatwić jej porusza-
nie. Operacja niestety kosztować 
będzie ok. 7000 zł, po której córkę 
czeka rehabilitacja. Ta operacja to 
jedna z dwóch, które musi przejść 
Daria aby lepiej chodzić. W przy-
szłości musi mieć zoperowaną też 
drugą nogę.

Roczny koszt rehabilitacji 
w Grudziądzu to około 3500 zł. 
Do tego dochodzą koszty dojaz-
dów (na rehabilitację i do lekarza) 
i wizyt kontrolnych w Poznaniu. 
Osoby, które chciałyby wesprzeć 
leczenie i rehabilitację Darii mogą 
wpłacać darowizny na konto Fun-
dacji Osób Niepełnosprawnych 
„Słoneczko”: Spółdzielczy Bank 
Ludowy w Zakrzewie, oddział Zło-
tów, nr konta 89 8944 0003 0000 
2088 2000 0010 z dopiskiem 454/S 
Daria Szczepańska darowizna. Wą-
brzeźniance można też przekazać  
1 proc. podatku: nr KRS 0000186434 
z dopiskiem DARIA SZCZEPAŃSKA 
454/S-LECZENIE I REHABILITACJA. 

Więcej na temat leczenia Darii 
można przeczytać na jej stronie 
internetowej: www.dariaszcze-
panska.cba.pl.

(pg) 
fot. nadesłane

Daria dziękuję za wsparcie
Wąbrzeźno  Zakończyła się zbiórka do puszek na rzecz leczenia i rehabilitacji Darii Szczepańskiej. Nadal 
można wpłacać pieniądze na konto fundacji pod opieką której znajduje się wąbrzeźnianka oraz przekazać 
jej 1 proc. podatku

Prawo

Więzienie za nielegalne 
poszukiwanie skarbów
Od stycznia szukanie wykrywaczem skarbów bez pozwolenia to przestępstwo 
zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

Zmiana wprowadzona w prze-
pisach dotyczy osób, które bez po-
zwolenia (lub wbrew warunkom 
pozwolenia uzyskanego od woje-
wódzkiego konserwatora zabyt-
ków) będą przy użyciu wszelkiego 
rodzaju urządzeń elektronicznych 
i technicznych oraz sprzętu do 
nurkowania poszukiwać zabytków. 
Do tej pory działanie to traktowa-
ne było jako wykroczenie, a teraz 
będzie to przestępstwo, zagrożone 
karą grzywny, ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności 
do lat 2. 

W uzasadnieniu projektu moż-

na przeczytać, że „potrzeba zmia-
ny w tym zakresie wynika z nara-
stającego problemu nielegalnych 
poszukiwań zabytków, w tym za-
bytków archeologicznych”. Wyni-
ka to z ogólnodostępności sprzętu 
dla poszukiwaczy oraz z postępu 
technologii w tej dziedzinie. Także 

z zachowań samych poszukiwaczy 
amatorów, którzy nielegalnie bez 
pozwoleń prowadzili poszukiwa-
nia, a odnalezione przedmioty 
sprzedawali np. w internecie za-
miast tak jak to powinno zgodnie 
z prawem być – przekazywać do 
muzeum. Zmiana ta ma bardziej 
przypilnować skarbów i dziedzic-
twa narodowego, które skrywa 
jeszcze ziemia, słowem chronić 
zabytki jeszcze nieodnalezione. 
Teraz dodatkowym obostrzeniem 
legalności poszukiwań ma być też 
obecność przy nich archeologa. 

Do tej pory każdego roku 
tylko około 100 osób występu-
je o wydanie pozwolenia na taką 
działalność. Tymczasem według 
szacunków tzw. poszukiwaczy 
skarbów w całej Polsce jest 100 
tysięcy. Czy nowa ustawa zadzia-
ła, czy wręcz przeciwnie stworzy 
podziemie nielegalnych poszuki-
waczy – zweryfikuje czas.

(nał)

Art. 109 c, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku brzmi: 
„Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje 
ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego 
rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do 
nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.”

Dane pedofilów 
już w internecie 
Od 1 stycznia nazwiska gwałcicieli i pedofilów są jaw-
ne. Można je znaleźć w Rejestrze Sprawców Prze-
stępstw na Tle Seksualnym. 

Prawo

Rejestr znajduje się na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Składa się z dwóch części: ogól-
nodostępnej (Rejestr publiczny) 
i z dostępem ograniczonym (dla 
przedstawicieli organów ścigania 
oraz instytucji zajmujących się 
opieką nad dziećmi). 

– Państwo ma obowiązek 
chronić dziecko a nie pedofila. 
Przestępca, który krzywdzi dzieci, 
musi się liczyć z bardzo surowymi 
konsekwencjami. Nie tylko z wie-
loletnim wyrokiem, lecz także 
z utratą anonimowości. Dlatego 
zaostrzamy Kodeks karny w tym 
zakresie i planujemy kolejne 
zmiany w przepisach. Po wyjściu 
z więzienia taki przestępca ma 
być pod stałą kontrolą, aby wszy-
scy wiedzieli, że jest ich sąsiadem 
– tłumaczy minister sprawiedli-
wości Zbigniew Ziobro.

W rejestrze dostępnym dla 
wszystkich można znaleźć imio-
na, nazwiska i zdjęcia 768 osób. 

Są to przede wszystkim jednost-
ki, które dopuściły się gwałtów 
na dzieciach poniżej 15. roku życia 
oraz sprawcy gwałtów ze szcze-
gólnym okrucieństwem. W reje-
strze trafimy także na miejscowo-
ści, w których te osoby obecnie 
przebywają. 

Druga część rejestru, z ogra-
niczonym dostępem, zawiera 2614 
nazwisk. Ta lista zawiera dokład-
niejsze informacje m.in. numer 
PESEL sprawcy. Dyrektorzy szkół 
czy organizatorzy zajęć dla dzie-
ci muszą sprawdzić, czy osoba, 
którą chcą zatrudnić, znajduje się 
w rejestrze. Jeśli tak, nie można 
jej przyjąć do pracy. Za naruszenie 
przepisu mają grozić kary: areszt, 
ograniczenia wolności lub grzyw-
na (nie mniejsza niż 1 tys. zł). 

Resort zwraca uwagę, że po-
dobne rejestry obowiązują w in-
nych krajach np. w Stanach Zjed-
noczonych. 

oprac. (ToB)
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Prawdziwie Złote Gody
GMINA PŁUŻNICA  Nieczęsto zdarza się, aby jubileusz 50-lecia małżeństwa świętowało jednocześnie 
aż czternaście par. Taka niezwykła uroczystość odbyła się 28 grudnia w Płużnicy. Złoci małżonkowie ode-
brali przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę medale za „Długoletnie pożycie małżeńskie”. W imieniu 
głowy państwa wręczali je: wójt Marcin Skonieczka oraz przewodniczący rady gminy Szymon Dudzik   

kreślił wójt.
Życzenia złożył jubilatom 

także przewodniczący rady Szy-
mon Dudzik. 

– Przed półwieczem skła-
daliście sobie obietnice bycia ra-
zem na dobre i na złe. 1967 to dla 
państwa to wybitny rok. Działo 
się w nim także wiele ciekawych 
rzeczy, m.in. kardynałem został 
Karol Wojtyła, w tym samym 
roku wyprodukowano pierwszy 
samochód marki Fiat 125 p. Dla 
państwa jest to ponadto rok, kie-
dy przysięgliście sobie wzajemnie 
miłość i szacunek. Życzę państwu 

wszystkiego, co najlepsze. Zado-
wolenia z dzieci, wnuków i pra-
wnuków. Abyście razem byli jak 
najdłużej w zdrowiu i pełni sił – 
mówił Szymon Dudzik.

Jaka jest recepta na długi 
i szczęśliwy związek?

– To proste. Najważniejsza 
jest zgoda, wyrozumiałość, praca 
i wzajemna pomoc. Praca uszla-
chetnia – odpowiadają Felicja 
i Jan Machelowie z Płąchaw.

Państwo Machelowie całe ży-
cie prowadzili gospodarstwo rol-
ne, obecnie są emerytami. Docze-
kali się pięciorga dzieci, dwóch

Piękny jubileusz małżeński 
obchodzili: Bogumiła i Jerzy Bol-
lin, Gertruda i Alojzy Dąbrowscy, 
Gertruda i Jan Fiałkowscy, Stani-
sława i Tadeusz Juszczyńscy, Irena 
i Ryszard Kaczmarczyk, Kazimie-
ra i Jerzy Kilanowscy, Maria i Zby-
sław Kujaczyńscy, Felicja i Jan 
Machela, Halina i Józef Napora, 
Kazimiera i Czesław Przytarscy, 
Halina i Henryk Siemienieccy, 
Krystyna i Stanisław Sokół, Ewa 
i Tadeusz Wilczyńscy oraz Gabrie-
la i Henryk Wnuk. Niestety, sytu-
acje losowe nie pozwoliły dwóm 
paniom odebrać wyróżnienia, 

dlatego na uroczystości zjawili się 
tylko ich mężowie. Wszyscy ży-
czyli nieobecnym szybkiego po-
wrotu do zdrowia.

Jak podkreśliła kierownik USC 
Bogumiła Zużewicz, przyznane 
medale wyrażają uznanie władz 
państwowych dla wartości życia 
i rodziny, a także wyraz wdzięcz-
ności za trud i poświęcenie. Bo-
gumiła Zużewicz, dziękując jubi-
latom za godne i długie pożycie 
małżeńskie oraz piękny przykład 
dla młodego pokolenia, życzyła 
wszystkim jeszcze długich lata 
trwania ich związku w zdrowiu, 

szczęściu i rodzinnej radości. 
– Jestem pod wrażeniem, że 

Państwo przeżyliście wspólnie tak 
wiele lat. Dla młodszego pokole-
nia jesteście wzorem do naślado-
wania – mówił wójt Marcin Sko-
nieczka. – Pokazujecie wszystkim, 
że warto wytrwać, pokonując ra-
zem te trudniejsze chwile, prze-
zwyciężając różne problemy, aby 
doczekać tak pięknego jubileuszu. 
Życzę Państwu przede wszystkim 
zdrowia, wszelkiej pomyślności 
dla was i dla waszych rodzin. Aby-
ście odbierali to dobro, które wy 
wyświadczyliście innym – pod-
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córek i trzech synów. 
– Justyna, Ewelina, Mirek, 

Andrzej i Piotr – jednym tchem 
wylicza pani Felicja.

Mają ponadto jedenaścioro 
wnucząt. Pani Felicja ze swobodą 
wymienia imiona swoich wnu-
ków. 

– Zacznę od najstarszego – 
Mateusz, później Krystian, Ad-
rian, Dominika, Szymon, Patrycja, 
Daniel, Kinga, Jakub. Mamy jesz-
cze dwie urocze prawnusie: Nadię 
i Julię – mówi szczęśliwa babcia.

Za najważniejszy dzień 
w swoim życiu uważają ten, 
w którym ich rodzina powiększy-
ła się po raz pierwszy. 

– Najpiękniejszy dzień? To 
narodziny naszej pierwszej córki 
– mówi wzruszony pan Jan.

Rodzina państwa Machelów 
nie rozproszyła się po świecie, 
dlatego wszyscy często się spo-
tykają. 

– Wioska Płąchawy jest na-
wet nazywana Machelowem. Tylu 
nas tu mieszka. Trzech synów 

i jedna córka pobudowali swoje 
domy właśnie tutaj. Teraz jeszcze 
jeden z wnuków buduje dom. Też 
będzie mieszkał w Machelowie – 
śmieje się pan Jan.

Małżonkowie Jan i Felicja sta-
nowią świetny wzór rodziny, któ-
ry przejęli ich bliscy. 

– Jesteśmy dumni i z dzieci, 
i z wnuków. Pracują, dorabiają się, 
żyją zgodnie. To naprawdę ważne, 
jak ludzie traktują swoją rodzinę 
– mówią państwo Machelowie.

Złote Gody to jubileusz nie-

zwykły, tak jak niezwykli są lu-
dzie którzy przeżyli razem pół 
wieku. Organizatorzy zadbali 
więc, aby uroczystość przebiegała 
w podniosłej atmosferze. Oprócz 
przedstawicieli władz gminy 
w uroczystości wzięli także udział 
sołtysi reprezentujący miejsca 
zamieszkania jubilatów, obec-
ni byli ponadto przedstawiciele 
rodzin bohaterów uroczystości. 
Małżonkowie otrzymali dyplomy, 
kwiaty i upominki ufundowane 
przez gminny samorząd. Ponad-

to obchody jubileuszu uświet-
nił koncert kolęd w wykonaniu 
młodych wokalistek, uczennic 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Płużnicy. Dziewczęta wystąpiły 
z akompaniamentem opiekuna 
Pawła Grędzickiego. Po ceremonii 
zaplanowano poczęstunek, nie 
zabrakło wspólne zdjęcia, wspo-
mnień i rozmów w miłej atmos-
ferze.  

Tekst i fot. 
Krzysztof Zaniewsk

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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Przewodnikami po toruń-
skiej starówce byli podopieczni 
Anny Neumann, uczniowie klasy 
7b. 

– Młodzi przewodnicy byli 
merytorycznie przygotowani, 
a ponadto zaopatrzeni w spe-
cjalne, profesjonalne nagło-
śnienie – wyjaśnia Anna Neu-
mann. – Urządzenia, dodam, 
wypożyczone dzięki życzliwości 
dyrektor WDK Gizeli Pijar, za co 
w imieniu własnym oraz moich 
uczniów serdecznie dziękuję. 
– Odwiedziliśmy takie sztan-
darowe zabytki, jak Kościół św. 
Jakuba, Nowy Rynek i dawny 
zbór ewangelicki, ruiny zamku 
krzyżackiego, Kościół św. Ja-

nów, dom Kopernika, Krzywą 
Wieżę, słynny „okrąglak”, czyli 
Areszt Śledczy, pomniki Flisa-
ka i Mikołaja Kopernika, Ratusz 
Miejski – opisuje nauczycielka. 
– O każdym zabytku w ciekawy 
i zajmujący sposób opowiadała 
inna osoba. Słuchający byli tak-
że odpytywani przez przewod-
ników, a za dobrą odpowiedź 
nagradzani lizakami – opisuje 
Anna Neumann.

Dzieci poruszały się po sta-
rówce samodzielnie, korzystając 
ze specjalnie przygotowanych 
map. Na zakończenie uczestnicy 
otrzymali do rozwiązania krzy-
żówki, dzięki którym utrwalili 
zdobytą wiedzę. 

– Wszyscy zgodnie stwier-
dzili, że byli już wielokrotnie 
w Toruniu, ale po raz pierwszy 
poznali jego piękno – podsumo-
wuje wychowawczyni 7 b.

Druga część wycieczki miała 
relaksacyjny charakter. W Cine-
ma City uczniowie obejrzeli zu-
pełnie nową ekranizację powie-
ści Aghaty Christie „Morderstwo 
w Orientexpresie”. Kryminał 
bardzo się wszystkim podobał, 
szczególnie że został zreali-
zowany z wielkim rozmachem 
i w doskonałej obsadzie aktor-
skiej.

(krzan)
fot. nadesłane

27 grudnia harcerze z 60. Wą-
brzeskiej Drużyny Starszoharcer-
skiej „Eventyr”, 63. Myśliwieckiej 
Drużyny Strarszoharceskiej „De-
wajtis” i 66. Wąbrzeskiej Drużyny 
Wędrowniczej „Tornado” zapalili 
znicze na grobach powstańców 
wielkopolskich – Witolda Macie-
jewskiego (1900-1997) i Romana 

Sarniewicza (1900-1938). Tego 
dnia minęło 99 lat od wybuchu 
powstania wielkopolskiego – jed-
nego z nielicznych zrywów nie-
podległościowych zakończonych 
zwycięstwem. W jego wyniku 
niemal cała Wielkopolska została 
wyzwolona spod władzy niemiec-
kiej. Rok 2018 został ogłoszony 

przez sejm Rokiem Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego. 

Witold Maciejewski pochodził 
z Kruszyn. Dzięki pomocy dziedzi-
ca Waworskiego z Mszana, prze-
dostał się w 1919 roku za Drwę-
cę, a stamtąd do Wielkopolski. 
Tam wstąpił do formującego się 
z uchodźców z Pomorza i Śląska 

oddziału we Wrześni. Po krótkim 
przeszkoleniu toczył boje o wy-
zwolenie Gniewkowa. Walczył 
też w bitwie pod Inowrocławiem. 
Po zakończeniu powstania, brał 
udział w wyzwalaniu Pomorza 
w 1920 roku. W 1939 roku uczest-
niczył w kampanii wrześniowej, 
był członkiem AK. Za swoją dzia-

łalność był wielokrotnie odzna-
czany, w tym Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

O Romanie Sarniewiczu wia-
domo tylko (z napisu na płycie 
nagrobnej), że był powstańcem 
wielkopolskim. 

(pg)
fot. nadesłane

Witold Maciejewski brał udział w powsta-
niu wielkopolskim

Jednym z powstańców wielkopolskich 
spoczywającym na wąbrzeskim cmentarzu 
jest Roman Sarniewicz

27 grudnia harcerze z Wąbrzeźna i Myśliwca zapalili znicze na grobach powstańców wielkopolskich 
spoczywających na wąbrzeskim cmentarzu

Wąbrzeźno

Toruń poznany z innej strony
W grudniu uczniowie klas siódmych SP 2 wyjechali do Torunia, aby lepiej poznać 
gród Kopernika. Wycieczka miała jednak oryginalny przebieg, ponieważ prze-
wodnikami po stolicy województwa byli sami uczestnicy. Wyjazd stanowił jeden 
z punktów projektu edukacyjnego „Toruń - moja Mała Ojczyzna”. 

WABRZEZNO–CWA.PL

Harcerze pamiętają
WĄBRZEŹNO  Harcerze z Wąbrzeźna i Myśliwca uczcili pamięć powstańców wielkopolskich, którzy 
spoczywają na wąbrzeskim cmentarzu

Msza pasterska, odprawiana 
w nocy z 24 na 25 grudnia, upa-
miętnia oczekiwanie i modlitwę 
pasterzy zmierzających do Betle-
jem. To oni, według pisma świę-
tego, jako pierwsi uwierzyli w na-
rodziny Mesjasza i nie zwlekając, 
wyruszyli w drogę, by oddać mu 
pokłon. Mieszkańcy parafii pod 
wezwaniem Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Zieleniu przybyli 
licznie do świątyni. 

Trudno się dziwić – podczas 

pasterki nie zabrakło muzycznych 
wrażeń. Po modlitwach i życze-
niach, złożonych parafianom przez 
ks. proboszcza Juranda Paczkow-
skiego, wszyscy obecni wysłuchali 
koncertu bożonarodzeniowego 
chóru Cantate Domino. Artystom 
towarzyszyła siódmoklasistka Ju-
lia Kędzia, która zagrała znane ko-
lędy na skrzypcach. 

Tekst i fot.
Aleksandra Góralska

Gmina Ryńsk

Muzyczne świętowanie 
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres dla 
większości z nas. Katolicy wykorzystują ten czas na 
kontemplację i modlitwę, dlatego mieszkańcy powia-
tu wąbrzeskiego wybrali się o północy na pasterkę do 
pobliskich kościołów.
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Pociągiem jeszcze szybciej

Resort infrastruktury i budownictwa przygotował projekt 
rozporządzenia umożliwiającego prowadzenie ruchu kole-
jowego z prędkością do 250 km/h. Obecnie pociągi mogą 
jechać maksymalnie 200 km/h. – Prowadzenie ruchu ko-
lejowego z prędkością powyżej 200 km/h przyczyni się bez 
wątpienia do skrócenia czasów przejazdów, zwiększenia licz-
by przewożonych pasażerów i towarów oraz uatrakcyjnienia 
transportu kolejowego jako środka komunikacji dalekobieżnej 
– czytamy w uzasadnieniu.

Rozliczenie z PFRON do 22 stycznia  

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnospraw-

ne lub zobowiązani do wpłat na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą do 

20 stycznia wysyłać do funduszu dokumenty rozli-

czeniowe za poprzedni rok. Graniczny termin przy-

pada w tym roku w sobotę, więc termin na wysłanie 

rozliczenia został wydłużony do 22 stycznia, tj. do 

poniedziałku. Zakłady pracy chronionej dodatkowo 

muszą składać w tym terminie wojewodom infor-

mację INF-W za drugie półrocze minionego roku.

Pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorstw  

21 grudnia samorząd województwa i regionalne konsorcjum 
banków spółdzielczych zawarli umowę na udzielanie lokal-
nych pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw – na 
rozwój (do 300 tys. zł) i inwestycje (od 300 tys. do 2 mln 
zł). Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju jest jedną z trzech 
instytucji � nansowych, które administrują łącznie blisko 
900 milionami zł (211 mln euro) z Regionalnego Programu 
Operacyjnego, przeznaczonymi na pożyczki i poręczenia dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Łatwiej sprawdzimy kontrahenta
25 grudnia weszły w życie nowe przepisy Or-dynacji podatkowej, które ułatwią wery� ka-cję przedsiębiorców. Organy podatkowe będą wydawać zaświadczenia, czy kontrahenci podatnika prowadzącego działalność gospo-darczą rzetelnie wywiązują się z obowiązków podatkowych. Będzie można sprawdzić np. czy składają oni deklaracje podatkowe lub czy mają zaległości w opłacaniu podatków. 

Nowe zasady organizowania kąpielisk

1 stycznia weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne. Zgodnie z ak-
tualnymi przepisami, kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzysty-
wane do kąpieli można tworzyć tylko na 30 dni. Wolę zorganizowania 
takiego miejsca trzeba było zgłosić władzom gminy do 31 grud-
nia. Z kolei rada gminy co roku (do 20 maja) będzie musiała wydać 
uchwałę w sprawie sezonu kąpielowego, który obejmuje okres między 
1 czerwca a 30 września. Samorząd będzie musiał uzyskać akceptację 
kilku instytucji m.in. Wód Polskich, właściciela wód oraz organu In-
spekcji Ochrony Środowiska a także inspektora sanitarnego. 

Konkursy dla NGS-ów    

Zarząd województwa ogłosił nabory w otwar-
tych konkursach ofert na wykonywanie zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 
roku. Dotyczą one realizacji projektów np. w za-
kresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów 
uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 
turystyki i działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego. Szczegóły można znaleźć na stronie www.
kujawsko-pomorskie.pl. Nabór większości wnio-
sków potrwa do 15 stycznia. 

Od nowego roku podwyżka płacy minimalnej 

Od 1 stycznia obowiązuje podwyższona płaca minimalna. W tej chwili 
wynosi ona 2,1 tys. zł. To o 5 proc. (100 zł) więcej niż w ubiegłym roku. 
Wzrosła też minimalna stawka godzinowa, z 13 do 13,70 zł dla określo-
nych umów cywilnoprawnych.
– Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ogra-
niczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umo-
wie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od mini-
malnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także 
ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych – informuje resort 
rodziny, pracy i polityki społecznej.
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Zanim przyjdzie grypa
PROFILAKTYKA  Trwa sezon zachorowań na choroby wiru-
sowe u ludzi. Z uwagi na temperaturę, rośnie także zagrożenie 
ptasią grypą 

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655
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Aktualnie ta groźna choro-
ba drobiu występuje w Holandii, 
Francji i we Włoszech. W Polsce 
największe zagrożenie spodzie-
wane jest wraz z pojawieniem się 
ptaków wędrownych na począt-

Ptasia grypa jest roznoszona przez dzikie ptactwo

ku wiosny. Służby weterynaryjne 
nie wprowadziły jeszcze zakazu 
wypuszczania drobiu z kurników. 
Stale aktualne są za to zalecenia 
dla hodowców. Przede wszyst-
kim należy karmić i poić ptactwo 

wewnątrz zamkniętych pomiesz-
czeń. Pasze nie mogą mieć kon-
taktu z dzikim ptactwem. Ptaki 
z hodowli nie powinny być pojo-
ne wodą np. ze stawu lub oczka 
wodnego. 

Każde podejrzenie choroby 
należy zgłaszać lekarzom wetery-
narii lub władzom lokalnym. 

Objawy kliniczne ptasiej gry-
py u drobiu są mało charakte-
rystyczne i zróżnicowane w za-
leżności od zjadliwości szczepu 
wirusa wywołującego chorobę, 
gatunku i wieku ptaków, zakażeń 
towarzyszących oraz warunków 
środowiskowych. Niepokój po-
winien wzbudzić brak apetytu, 
spadek produkcji jaj, obrzęk grze-
bienia, trudności z oddychaniem 
i biegunka. 

(pw)
fot. internet

SMS z porodówki
Ciężarne krowy wymagają specjalnej uwagi. Hodow-
com z pomocą przychodzi technologia.

Nowinki

Moocall to prosty czujnik, 
działający na zwykłe baterie. Za-
kłada się go na ogon krowy. Koszt 
urządzenia jest póki co wysoki 
i wynosi (w przeliczeniu) ok. 1300 
zł. Urządzenie monitoruje aktyw-
ność zwierzęcia i potrafi wyczuć, 
kiedy zaczyna się poród. Wów-
czas do gospodarza trafia SMS 
ze stosowną informacją. Bateria 

wystarcza na ok. 40 dni działa-
nia urządzenia. Jest ono zapro-
jektowane w taki sposób, by nie 
uległo zniszczeniu w kontakcie 
np. ze ścianą obory. Jeśli czujnik 
w jakiś sposób zsunie się z ogona, 
wówczas także informuje o tym 
rolnika. 

(pw)
fot. internet

Pożyteczna wyszukiwarka 
Na stronie resortu rolnictwa dostępne jest użyteczne narzędzie – wyszukiwarka 
środków ochrony roślin.

Chemikalia

Na opakowaniach środków 
ochrony roślin znajdziemy in-
formacje o dacie produkcji. Data 
dopuszczenia do stosowania nie 
jest już uwzględniana, ale moż-
na ją w prosty sposób sprawdzić. 
Wystarczy wejść na internetową 
wyszukiwarkę środków ochro-
ny roślin, która znajduje się na 
stronach Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi (najprościej wpi-
sać hasło „wyszukiwarka środ-
ków ochrony roślin MRiRW”). Tam 
trzeba wpisać kilka danych, m.in. 
rodzaj preparatu, nazwę substan-
cji czynnej i zastosowanie środka. 
Najważniejsze jest ustalenie daty 
dopuszczenia środka do użytko-
wania. Oczywiście może zdarzyć 
się, że firma z powodzeniem bę-

dzie ubiegała się o przedłużenie 
terminu stosowania i wówczas 
wyszukiwarka uaktualni dane. 

To narzędzie jest bardzo do-
brą bazą wiedzy dla rolników. 
Każdy środek jest dokładnie opi-
sany. Znajdziemy tu nawet wska-
zówki dotyczące dawkowania. 

(pw)

Dopłaty

Nie do końca zielono 
Zazielenienie to wymóg, który skomplikował życie wielu polskim rolnikom. Unia 
Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że system jest zbyt złożony. 

„Zazielenianie – bardziej 
złożony system wsparcia docho-
dów, który nie jest jeszcze sku-
teczny pod względem środowi-
skowym” - to tytuł sprawozdania 
Europejskiego Trybunału Ob-
rachunkowego, które wykazało 
wady zazieleniania. Podstawowy 
zarzut jest taki, że ten wymóg 
nie wpływa zbytnio na kondycję 
środowiska. A w końcu to wła-
śnie leżało u podstaw jego wpro-
wadzenia. Zazielenienie zmieniło 
charakterystykę zaledwie 5 proc. 
powierzchni gruntów rolnych 
w całej Unii Europejskiej. 

Płatność zielona albo, inaczej 
mówiąc, płatność z tytułu zazie-
leniania to stosunkowo nowy 
rodzaj płatności bezpośredniej, 
wprowadzony wraz z reformą 
Wspólnej Polityki Rolnej w 2013 

r. Miała przyczynić się do roz-
wiązania problemu degradacji 
terenów rolnych. Jest to jedy-
na płatność bezpośrednia, któ-
rej przyświeca cel ekologiczny, 
a mianowicie poprawa wyników 
WPR w zakresie oddziaływania 
na środowisko. Rolników zobo-
wiązano do utrzymywania użyt-
ków zielonych oraz przestrzega-
nia zasady dywersyfikacji. 

„Jest mało prawdopodob-
ne, by zazielenianie przyniosło 
istotne korzyści dla środowiska 
i klimatu, przede wszystkim ze 
względu na znaczny efekt de-
adweight (tzn., że takie same 
rezultaty można osiągnąć bez 
pomocy publicznej – red.), któ-
ry ma niekorzystny wpływ na 
politykę w tym obszarze. Efekt 
ten wynika przede wszystkim 

z faktu, że wymogi w zakresie 
zazieleniania są zazwyczaj mało 
ambitne i w dużej mierze od-
zwierciedlają standardowe prak-
tyki rolnicze. Ponadto ze względu 
na powszechne zwolnienia więk-
szość rolników (65 proc.) może 
korzystać z płatności z tytułu 
zazieleniania bez faktycznego 
podlegania obowiązkom w tym 
zakresie. W rezultacie zaziele-
nianie prowadzi do pozytywnych 
zmian w praktykach rolniczych 
na bardzo małej części użytków 
rolnych w UE” – czytamy we 
wnioskach z raportu.  

Czas pokaże, czy zazielenia-
nie zniknie z wymogów, które 
muszą spełniać rolnicy, czy też 
wymagania zostaną zmienione. 

(pw)

Pierwsze targi 2018
18 stycznia odbędą się pierwsze w tym roku targi rol-
nicze, Polagra Premiery. 

Wydarzenie

To 7. edycja tego wydarzenia. 
Impreza będzie podzielona na 
bloki: technika, hodowla i upra-
wy. Gościć będzie do 21 stycznia 
na terenie targów poznańskich. 
Jest oknem wystawowym dla 
najnowszych urządzeń z branży 
rolniczej. Zwiedzający będą mogli 
oddać głos na maszyny, które na-
stępnie otrzymają złote medale. 

Każdy gospodarz znajdzie tu 
coś dla siebie – dostępne są za-
równo urządzenia drobne, np. 

moduły do maszyn rolniczych, 
jak i potężne kombajny i ciągni-
ki. W kategorii roślin uprawnych 
nominowano m.in. odmiany bu-
raka ćwikłowego, pszenicy czy 
grochu. Podczas targów można 
wziąć udział także w wykładach 
i pokazach. 

Następna impreza wystawo-
wa to Mazurski Agro SHOW 2018 
10 i 11 lutego w Ostródzie. 

(pw)
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Czas postanowień i horoskopów
PSYCHOLOGIA  O tym, czy postanowienia noworoczne są ważne, czy czytać horoskopy oraz o tym, że 
przysłowiowa szklanka powinna być do połowy pełna rozmawiamy z psycholożką Danutą Tyburską

– Ostatni tydzień starego 
roku to czas podsumowań. Czy 
warto wracać do tego, co było, 
robić analizy?

– Oczywiście, że tak. War-
to wracać przede wszystkim do 
sukcesów, które nas wzmacniają. 
Przypomnienie sobie ich w trud-
nych chwilach dobrze nam zrobi. 
Analiza porażek jednak również 
jest przydatna, z tym doświadcze-
niem możemy wyruszyć w nową 
drogę, podjąć nowe wyzwania 
i wiemy, na co uważać, czego uni-
kać. 

– Nowy rok zwyczajowo 
kojarzy nam się ze stawianiem 
nowych celów, podejmowa-
niem postanowień i wyrzeczeń. 
Ile warte są takie działania, 
skoro najczęściej już po kilku 
tygodniach o nich zapominamy 
bądź odstępujemy od założo-
nego planu?

– Zawsze warto podejmować 
działania i postanowienia skutku-
jące polepszeniem swojej sytu-
acji, doskonaleniem samego sie-
bie. Problem rzeczywiście w tym, 
że te noworoczne rzadko są reali-
zowane. W naszej kulturze koniec 
roku jest momentem przełomo-
wym, ale praca nad sobą i dla 
siebie uzależniona jest od naszej 
motywacji, a nie czasu. 

 - Jeśli już sobie coś posta-
nowimy, jak do tego dążyć?

 - Głównie koncentrować się 
na pozytywach. To one są siłą na-
pędową zmian w naszym życiu.

– A jak wytrwać w wyrze-
czeniu? 

– Osiągany cel winien być po-
zytywny, np. rzucając papierosy 
koncentruję się przede wszystkim 
na przyszłym lepszym samopo-
czuciu i grubszym portfelu, a nie 
na fakcie, że mogę być zestreso-
wana i zdenerwowana brakiem 
palenia. Podobnie nie odchudzam 
się myśląc o braku czekoladowe-
go batonika, ale wyobrażam so-
bie własną piękniejszą sylwetkę 
w przyszłości.

– Tradycyjnie na początku 
roku sięgamy po horoskopy, by 
poznać przyszłość. Co nam daje 
wiara w przepowiednie?

– Zarówno horoskopy, jak 
i wiara w magię są sposobem na 
ucieczkę od brania odpowiedzial-
ności za własne życie. Łatwiej 
jest ludziom wierzyć, że nagłym 
zrządzeniem losu zdarzy się cud 
i nadejdzie szczęście, zamiast 
w sposób świadomy dążyć do 
tego stanu samodzielnie, krok po 
kroku. Podobnie z nieszczęściem 
– gdy się przydarzy, przyjmuje-
my, że ktoś tak to ułożył, a nie my 
sami je spowodowaliśmy. To do-
syć niebezpieczna droga.

– Ale człowiek boi się 
zmian, to naturalne. Jak sobie 
z takim lękiem radzić?

– Najpierw należy odpowie-
dzieć sobie na pytanie, czego się 
boję, co jest powodem moich lę-
ków. Nie koncentrujmy się przy 
tym na emocjach, ale na faktach. 

Wtedy często okazuje 
się, że nasze obawy są 
nieracjonalne, nie mają 
odzwierciedlenia w rze-
czywistości. A gdy np. 
choroba wywołuje w nas 
strach, to w tym przy-
padku nie koncentrujemy 
się na tym, co nam w tej 
chorobie zagraża, ale co 
możemy zrobić, by z niej 
wyjść: jaką stosować die-
tę, jakie brać leki bądź jaki 
prowadzić tryb życia. 

– Nasze myślenie 
w związku z nadchodzą-
cym nowym okresem 
czasem jest pesymi-
styczne, pełne obaw. Co 
wtedy?

– Przypominajmy 
sobie pozytywne do-
świadczenia, kiedy radzi-
liśmy sobie z trudnymi 
sytuacjami. Pracujmy na 
własnych zasobach oso-
bowościowych, a nie defi-
cytach. Skoro dotąd sobie 
radziliśmy to miejmy wiarę, że 
tak będzie w nowym roku.

– Jakie podejście jest dla 
nas lepsze: że szklanka jest do 
połowy pełna, czy do połowy 
pusta?

– Oczywiście, że zdrowsze po-
dejście jest to, które koncentruje 
się na połowie pełnej szklanki. 
Ono wzbudza w nas pozytywną 
energię i inspiruje do rozwoju.

– Kolejny sylwester to tak-

że zderzenie z upływającym 
czasem: znów mi ubyło życia…

– No cóż. Nie można udawać, 
że nie ubyło nam życia. Ważniej-
sze jest jednak, co w ciągu tego 
roku robiliśmy. Doświadczenie 
życiowe to bezcenny dar, którego 
nie jesteśmy w stanie się nauczyć. 
Ceńmy je w sobie, ale i wykorzy-
stujmy do dalszego realizowania 
podejmowanych celów. Aż nadto 
w naszej historii jest przykładów 
ludzi, którzy nawet w późnym 

wieku odnosili sukces i znajdowa-
li szczęście.

– Czego życzy pani w no-
wym roku naszym Czytelni-
kom? 

– Życzę dostrzegania pozyty-
wów, jakie mamy w swoim życiu 
i koncentrowania się na nich. Pa-
miętajmy, że każdy ma to, na co 
się odważy! Tej odwagi Państwu 
życzę.

(nał)
fot. archiwum

Obrzędy

Hej, kolęda, kolęda!
Kolędowanie to prastary zwyczaj składania sobie ży-
czeń noworocznych, który – niestety – zanika. 

Czas kolędowania przypa-
da zazwyczaj na okres do święta 
Trzech Króli, ale czasem trwa aż 
do połowy stycznia. Zwyczaj ten 
wywodzi się z kultur rolniczych 
i pasterskich Słowian oraz Ru-
munów. Polegał on na składaniu 
sobie życzeń po sąsiedzku. Ko-
lędnicy w zamian otrzymywali 
podziękowania w postaci drob-
nego jedzenia albo datków finan-
sowych. Przy składaniu życzeń 

wykorzystywano różne wierszy-
ki okolicznościowe, związane ze 
świętami i tradycjami religijnymi. 
Były też inscenizacje, by sąsiedzi 
mogli wspólnie się bawić.

Przedstawiamy kilka typów 
kolędowania. 

Chodzenie z żywymi zwie-
rzętami – to najstarsza forma 
kolędowania. Do tego celu były 
wykorzystywane najpopularniej-
sze zwierzęta: konie, byki z jałów-

ką czy też owce. Przystrajano je 
wstążkami i roślinami.

Chodzenie z kozą – jeden 
z uczestników nakrywał się białą 
płachtą, a w ręku trzymał osadzo-
ny na kiju, wystrugany z drewna 
łeb kozy. Łeb był tak skonstru-
owany, że pociągając za sznu-
rek, poruszała się dolna szczęka. 
Chłopiec z kozą biegał po całym 
domu, zabawiając jego miesz-
kańców. Towarzyszyli mu pozo-
stali kolędnicy, śpiewając różne 
przyśpiewki, typu „Gdzie koza 
chodzi, tam się żyto rodzi”. Na 
zakończenie spektaklu koza upa-
dała i trzeba ją było ratować. Tym 
ratunkiem były drobne prezenty. 
W międzyczasie kolędnicy śpiewa-
li kolędy. W niektórych zakątkach 
kraju zamiast kozy była figura ko-
nia, który również upadał, a jego 
ozdrowienie miało symbolizować 
odrodzenie się przyrody i rychłe 
nadejście wiosny.

Na Podlasiu chodzono z kolo-
rowym wężem lub z bocianem.

Trochę inaczej kolędowano 
na Kaszubach. Tu grupa kolędni-
ków mogła liczyć najwyżej dzie-
sięć osób. Wśród nich był bocian 

oraz kominiarz. Zadaniem komi-
niarza było pobrudzenie każdego 
domownika sadzami. Kto tego 
uniknął, nie mógł się spodziewać 
szczęścia w nowym roku. Mło-
de panny musiały być natomiast 
uszczypnięte przez bociana, jeżeli 
chciały mieć dziecko w nowym 
roku.

W naszych stronach w skład 
orszaku kolędowego wchodzi 
między innymi koza, gwiazda 
betlejemska i obowiązkowo trzej 
królowie oraz król żydowski He-
rod. Grupa kolędników stojąc 
przed domem śpiewa kolędy, by 
zachęcić domowników do otwar-
cia drzwi. Po wejściu do domu 
przedstawia inscenizacje różnych 
scen biblijnych i składa życzenia 
świąteczne. Dawniej kolędnicy 
otrzymywali tzw. kolędę, czyli 
pieróg z kaszy gryczanej i słody-
cze. Bardzo rzadko darowano im 
drobne pieniądze. Do kolędowa-
nia przygotowywano się na długo 
przed świętami. Każdy miał swoją 
rolę, do odegrania której pieczo-
łowicie się przygotowywał.

Na południu Polski prakty-
kowane było natomiast wesele 

krakowskie. Tę inscenizację o za-
lotach i zaślubinach przygotowy-
wały młode dziewczęta. 

Jeszcze innym zwyczajem 
było chodzenie z żydem. Uczest-
nicy takiej kolędy na początku 
pytali się, czy mogą wejść, po 
uzyskaniu zgody śpiewali kolędy. 
Po pewnym czasie żyd musiał 
opuścić pokój i schować się w ko-
rytarzu, a w głównym pomiesz-
czeniu pozostali tylko kolędnicy, 
którzy dalej śpiewali kolędy.

Chodzenie na kurki – zwy-
czaj praktykowany na wschodzie 
Polski. Młodzież chodząca po ko-
lędzie przed domem prowadzi 
dialog z gospodarzem typu: „Kur-
ki wam się niosły, dużo macie ja-
jek. Żeby się wam niosły do samej 
jesieni”. Jeśli kolędnicy otrzymali 
niezadowalające ich podzięko-
wanie, zmieniali zakończenie na 
„aby się wam niosły do wiosny”.

Obecnie zwyczaj kolędowa-
nia jest żywy jeszcze na terenach 
wiejskich na wschodzie kraju 
i w Małopolsce, a także w Rumu-
nii i  na Ukrainie. 

(Maw)
fot. commons.wikimedia.org
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Wąbrzeźno
 14 stycznia rusza XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Sztab WOŚP utworzony został tradycyjnie w Wąbrzeskim Domu Kultury. 
W tym roku pieniądze trafią na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. 
Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc akcję, m.in. przekazując przedmioty na 
licytację, proszeni są o kontakt ze sztabem, tel. 56 688 17 27, wew. 24.

 W poniedziałek 15 stycznia o 17.30 WDK organizuje zajęcia kreaty-
wne dla dzieci Tym razem milusińscy będą przygotowywać kartki dla babci 
i dziadka oraz mydełka. Zapisy w Dziale Animacji Kultury, tel. 56 688 17 
27, wew. 24, 535 436 071. Koszt spotkania wynosi 20 zł/os. (w cenę wlic-
zone są wszystkie materiały plastyczne niezbędne do wykonania prac). 
Zgłoszenia są przyjmowane do 9 stycznia.

 W niedzielę 21 stycznia o 17.30 w kościele Matki Bożej Królowej Pol-
ski odbędzie się Koncert Kolęd. W tym roku usłyszymy kolędy i pastorałki 
w wykonaniu Orkiestry Dętej WDK, chóru z parafii pw. św. ap. Szymona 
i Judy Tadeusza, zespołu wokalnego z wąbrzeskiej „trójki”, grupy „Szał” 
oraz Julii Libuszewskiej, Lidii Fabrykiewicz i zespołu „Ichtis”. 

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

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

Golub-Dobrzyñ 
 W sobotę 13 stycznia w Ośrodku Chopinowskim w Szafrani wystąpi 

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

 20 stycznia w golubsko-dobrzyńskim Domu Kultury wystąpi wokalista 
James Harries. Brytyjski artysta urodził się w 1974 roku, pochodzi z Man-
chesteru. Od 1990 roku mieszka i tworzy w Czechach. Jego muzykę można 
określić jako mieszankę folku, indie i alternatywnego rocka. Zasłynął takimi 
utworami jak: „Salvation”, „Schooting Star” czy „Lights”. Informacje o bile-
tach i szczegółach koncertu już wkrótce. 

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

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

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

Lipno
 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie ogłosiło nabór na zajęcia tea-

tralne, warsztaty teatralne i parateatralne oraz przygotowanie do konkursów 
recytatorskich. Zajęcia będą realizowane przez instruktorkę MCK Annę 
Sawicką-Borkowicz. Więcej informacji pod nr. tel. 54 287 24 40.

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?2017 rok 
w polskiej muzyce 

PODSUMOWANIE  Miniony rok obfitował w ciekawe premie-
ry płytowe, powroty i debiuty. Po 25 latach działalność zawiesił 
zespół Hey 

Hey – „CDN” 
Hey to jeden z najważniej-

szych zespołów w historii polskie-
go rocka. Grupa powstała w 1992 
roku w Szczecinie z inicjatywy 
Piotra Banacha. Pierwszy krążek 
Hey pt. „Fire” ukazał się rok póź-
niej i zawierał takie utwory jak: 
„Eksperyment”, „Zazdrość”, „Moja 
i twoja nadzieja” czy „Teksański”. 
Już debiut przyniósł zespołowi 
ogromną popularność, popartą 
czterokrotną platyną. W kolej-
nych latach Katarzyna Nosowska 
i jej koledzy ugruntowali swoją 
pozycję na rynku muzyki rocko-
wej. Krążki: „Ho!” i „?” także po-
kryły się platyną i przyniosły ko-
lejne przeboje, m.in. „List” i „Gdy 
mnie sen zmorzy”. 

W ostatnich latach Hey od-
ważnie sięgał po elektronikę, 
co najlepiej słychać na płytach: 
„Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomo-
cy!” i „Do rycerzy, do szlachty, do 
mieszczan”. Ostatni album „Błysk” 
zadebiutował na trzecim miejscu 
polskiej listy najlepiej sprzedają-
cych się płyt OliS. 

W drugiej połowie 2017 roku 
zespół ogłosił zawieszenie dzia-
łalności. 

– Dziękujemy, że przez tak 
wiele lat, nadawaliście sens na-
szemu istnieniu, wpuszczając do 
uszu dźwięki i słowa, które wy-
syłaliśmy w świat. Dziękujemy 
za otuchę i krytykę, za koncerty, 
na które przychodziliście sami, 
a potem z dziećmi. Dziękujemy 
za asystowanie nam przy dora-
staniu i za to, że my mogliśmy 
być przy Was, gdy mijały kolejne 
lata – napisali muzycy na oficjal-
nym fanpage’u. W październiku 
oddali w ręce fanów ostatni krą-
żek zatytułowany „CDN”, będący 
podsumowaniem 25-letniej dzia-

łalności zespołu. Na płycie znala-
zły się dobrze znane kompozycje, 
w nowych aranżacjach. Usłyszy-
my m.in. „Mimo wszystko”, „Sic!”, 
„Kataszę” czy „Kto tam? Kto jest 
w środku?”. 

Jesienią zespół zagrał ostat-
nią trasę koncertową pod hasłem 
„Fayrant Tour”. Obok Katarzy-
ny Nosowskiej i jej kolegów, na 
scenie w największych miastach 
Polski pojawili się m.in. Beata 
Kozidrak, Igor Herbut, Monika 
Brodka, Mela Koteluk czy Dawid 
Podsiadło. Teraz przed zespołem 
Hey przerwa. Miejmy nadzieję, że 
grupa już niebawem wróci z no-
wymi pomysłami. 

Kortez – „Mój dom” 
Na początku listopada z drugą 

płytą wrócił Kortez, czyli Łukasz 
Federkiewicz. Artysta debiutował 
w 2015 roku krążkiem „Bume-
rang”, promowanym utworami: 
„Zostań” i „Od dawna już wiem”. 
Jesienią muzyk wydał „Mój dom”, 
historię rozpadu związku. Produ-
centem, podobnie jak przypadku 
„Bumeranga”, był Olek Świerkot. 
Za teksty odpowiedzialna jest 
Agata Trafalska, której pomogli: 
Roman Szczepanek (znany z „Bu-
meranga”), Mateusz Dopieralski 
(Bitamina) i Maks Kucharski (były 
współlokator Korteza z duetu 
Max Fiszer). „Mój dom” ukazał 
się 3 listopada i już zyskał status 
złotej płyty. Najpopularniejsze 
piosenki to: „Dobrze, że cię mam” 
i „Dobry moment”. 

NiXes – „NiXes” 
Za projektem NiXes stoi trio: 

Ania Rusowicz, Hubert Gasiul 
(prywatnie mąż Ani) i Kuba Galiń-
ski. Rusowicz (córka Ady, legendy 
polskiego big-bitu) podbiła rynek 
muzyczny w 2011 roku, krążkiem 
„Mój big-bit”. Zawarła na płycie 

utwory swojej mamy oraz kilka 
nowych kompozycji m.in. „Ślepą 
miłość”. Teraz artystka postawiła 
na nowe brzmienie. 

– Postanowiłam mieć alter 
ego – napisała w październiku 
na swoim facebooku Rusowicz. 
–Stworzyliśmy z Kubą nową 
muzę, którą nazwałam niXes. 
Podczas ciąży miałam ochotę na-
grać coś innego, bez ujawniania 
kim jestem, po to by dać szansę 
słuchaczom, żeby ocenili muzykę, 
a nie kto i jak śpiewa, czy jest czy-
jąś córką, czy ciocią itd. Nazwałam 
to stylem neo-hippie i gra mi to 
w sercu jak California, którą sobie 
upodobałam. Nie oznacza to, że 
nie będę nagrywała i występowa-
ła jako Rusowicz, nic się nie zmie-
nia, jedynie nie chcę łączyć tych 
dwóch muzycznych ścieżek.

Album NiXes zyskał pozytyw-
ne recenzje krytyków. Płytę pro-
mują utwory: „Hole in the Uni-
verse” i „Circles”. 

Natalia Nykiel 
– „Discordia” 
Natalię Nykiel śmiało można 

określić jako czołową przedsta-
wicielkę polskiego electropopu. 
Artystka jest znana szerokiej pu-
bliczności z programu telewizyj-
nego The Voice of Poland. Na fali 
sukcesu w talent show wokalistka 
wydała album „Lupus Electro”. 
W ubiegłym roku Nykiel wykona-
ła kolejny krok w karierze, nagry-
wając drugi krążek „Discordia”. 

– W przypadku piosenki „Er-
ror” tekst jest bezpieczny, opo-
wiada o pozytywnych emocjach 
– mówiła Natalia Nykiel. – Jeśli 
chodzi o „Spokój”, miałam duże 
obawy i poczucie, że wystawiam 
się na oceny, zrywam z siebie 
koszulę. Ten tekst jest dla mnie 
trudny, osobisty. Negatywna re-
akcja bolałaby mnie dużo bar-
dziej. Zdaję sobie sprawę, że moja 
muzyka dociera do licznej grupy 
odbiorców. Jednocześnie to eks-
cytujące, że weszłam w nowy 
etap, że się nie boję.

Za produkcję drugiego albu-
mu ponownie w całości odpo-
wiedzialny był Michał Fox Król. 
Muzykę napisali Fox i Natalia. 
Wokalistka jest także odpowie-
dzialna za niektóre teksty, choć 
znajdziemy także akcenty z go-
ścinnym udziałem: Marii Peszek, 
Julii Marcell, Dawida Podsiadło 
czy Kamila Durskiego.

(ToB) 
fot. internet 

i materiały promocyjne

Z nowym albumem wróciła także Natalia Nykiel
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20:25 Ojciec Mateusz

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 śledczy Anity Gargas odc. 55,  
09:15 Blondynka odc. 67, - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 22 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 13, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 rolniczy 
12:50 Cudowny świat przyrody 
 odc. 13, - serial 
13:25 Halo, tu Pjongczang 
 odc. 8, olimpijski 
13:35 Puchar Świata - Turniej Czterech 
 Skoczni w Innsbrucku 
 Skoki narciarskie  
14:00 Puchar Świata - Turniej Czterech 
 Skoczni w Innsbrucku 
 Skoki narciarskie  
16:50 Zapowiedź Teleexpressu 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3235,  
18:30 Korona królów odc. 5, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 191, - serial 
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać - publicystyczny 
23:25 Wielka japońska emerytura - 
dokumentalny 
00:30 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 6, - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 115, - serial 

06:20 Szpital odc. 224, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 157, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 2 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 215, - serial 

09:45 Brzydula odc. 216, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 499, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 158, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 398, - serial 

14:55 Szpital odc. 225, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 217, - serial 

18:30 Brzydula odc. 218, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 500, - serial 

20:00 Kobieta na topie - - komedia 

21:55 Oszuści odc. 9, - serial 

22:55 Niewierni odc. 9, - serial 

23:50 Listy do Julii - - komedia 

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 1, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 4, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 2, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 4, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 15, - serial  
09:00 Esmeralda odc. 85,  
10:00 Esmeralda odc. 86,  
11:00 Drużyna A odc. 2, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 322, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 3, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 159, 
15:00 Dom nie do poznania odc. 262 
16:00 Esmeralda odc. 87,  
17:00 Esmeralda odc. 88,  
18:00 Drużyna A odc. 3, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 323, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 123, - serial 
21:00 Czasy ostateczne: Pozostawieni 
 - science fi ction 
23:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 125, - serial 
00:20 Spadkobiercy odc. 24, - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 197 s. 3,  
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2, - serial 
08:00 Rewir odc. 2, - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 9, - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 19 s. 11, - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 9, - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 5, - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 5, - serial 
13:50 Niedoręczony list 
 odc. 3 s. 1, - serial 
14:45 Królowa serc odc. 61,  
15:45 Lekarze na start odc. 32, - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 33, - serial 
17:05 Rewir odc. 3, - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 2, - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 3, - serial 
20:00 Blondynka w koszarach 
 - komedia 
22:00 Agenci bardzo specjalni 
 - komedia 
00:15 Facet pełen uroku 
 - komediodramat 

08:05 Zakładka odc. 1, - publicystyczny 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Fachowiec - dramat 

11:00 Czterdziestolatek odc. 5, - serial 

12:05 Czterdziestolatek odc. 6, - serial 

13:10 Wyrok na Franciszka Kłosa 

 - dramat 

15:00 Chuligan literacki 

 odc. 71, - publicystyczny 

15:40 Koniec świata - obyczajowy 

16:50 Ostatnia akcja 

 - komedia sensacyjna 

18:35 Klejnot niezwykłej urody. 

 Życie i muzyka Iannisa 

 Xenakisa - dokumentalny 

19:45 Teraz animacje! - Trzej Królowie 

 - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Ecce homo Homolka - komedia 

21:50 Dziennik fi lozofa odc. 4, 

22:10 Dzieci hipisów - historia nieznana 

 - dokumentalny 

23:25 Bling Ring - komediodramat 

01:05 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 431, 
 - felieton 
06:55 Daj mi duszę, resztę zabierz 
 - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 82, 
08:35 Ukryte skarby 
 odc. 3, - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 59, - serial  
10:05 Flesz historii 
10:25 Borys Niemcow. Śmierć 
 w cieniu Kremla 
 - dokumentalny  
11:25 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej 
 odc. 14, - dokumentalny 
11:40 Ludzie z żelaznych domów 
 - dokumentalny  
12:30 Adam Chmielowski - Brat 
Albert. Siedem obrazów z życia 
 - dokumentalny  
13:05 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 7,  
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 63, - serial 
15:15 Źródła naszej cywilizacji 
 - dokumentalny  
16:20 Mieczysław Paluch. 
 Człowiek, powstaniec, 
 dowódca - dokumentalny 
17:10 Taśmy bezpieki odc. 33, 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 60, - serial 
18:35 Pomniki historii - serial 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 8, 
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Generałowie Hitlera 
 odc. 1, - serial 
21:30 Historia Roja, czyli w ziemi 
 lepiej słychać odc. 1, - serial 
22:15 Spór o historię odc. 6, 
22:50 Muzy i kochanki odc. 1, 
 - dokumentalny 
23:25 Feldpost Osten 1942-44 
 - dokumentalny 
23:50 Ośmiornica odc. 58 s. 7, 
 - serial 
01:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 82

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
 - animowany 
09:00 Na zdrowie poradnikowy  
09:20 Święty Franciszek i brat Leon 
 - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Krakowskie Betlejem 
 - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy - reportaż  
13:20 Chłopcy z Namugongo 
 - dokumentalny 
14:00 Bałwany - komedia  
15:20 Przełamywanie barier. 
Podróże apostoła Pawła 
 - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
katolickich „Źródło” - informacyjny  
16:40 Boże Narodzenie w Indiach 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
 i obrony życia poczętego w 
 Sanktuarium św. 
 Józefa w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 19, 
 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Pochodzenie świata odc. 1, 
 - dokumentalny  
23:00 Sanktuarium świętej Anny 
 w La Palud - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 212 s. 11, 
 - serial 
06:35 Afryka od kuchni odc. 9, - serial 
07:00 M jak miłość odc. 198, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1773, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 512, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 56, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 112, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 63 s. 5, - serial 
15:20 Rodzinka.pl odc. 208 s. 10, 
 - serial 
15:50 Rodzinka.pl odc. 209 s. 10, 
 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 20, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4981, 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:25 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 16, - felieton 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1773, 
 - serial 
20:05 Barwy szczęścia odc. 1774, 
 - serial 
20:40 Dzięki Bogu już weekend 
 - kabaret 
21:05 The Good Doctor odc. 4, - serial 
21:55 Ostatni pasażer - thriller 
23:40 Skazani na Shawshank 
 - dramat

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 2 
07:50 Doradca smaku odc. 34, 
 - kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2157, 
10:55 Ukryta prawda odc. 519, - 
serial  
12:00 Szkoła odc. 261, - serial  
13:00 19+ odc. 143, - serial 
13:30 19+ odc. 144, - serial 
14:00 Szpital odc. 405, - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 262, - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 520, - 
serial 
18:00 Szpital odc. 406, - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 52, 
19:50 Uwaga! odc. 5181, reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 28, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2608, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 40, - teleturniej 
21:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 
s. 14 
22:35 Piękne istoty - fantastyczny  
01:05 Karmazynowy przypływ 
 - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 590, - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 

262, - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy odc. 

263, - serial 

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

 odc. 95, - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 582, - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 203, - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 396, - serial 

14:00 Pierwsza miłość - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 642, - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja reporterów 

16:30 Na ratunek 112 odc. 86, - serial 

17:00 Gliniarze odc. 74, - serial 

18:00 Pierwsza miłość - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 451, - serial 

20:10 Australia Melodramat  

23:45 Drapieżnik - thriller 

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

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

Świat hollywoodzkiej aktorki wali się w gruzy, gdy 
kuzyn defrauduje jej pieniądze, a ukochany Derek 
wdaje się w romans z menedżerem. Pod wpływem 
impulsu kobieta zaciąga się do armii USA.

Nastoletni Ethan Wate spotyka dziewczynę ze 
swoich snów. Między młodymi rodzi się uczucie, 
które dla chłopaka jest zagrożeniem _ Lenie nie 
wolno wiązać się ze zwykłymi śmiertelnikami.

„Piękne istoty”
(2013r.) TVN 22:35

„Blondynka w koszarach”
(2008r.) TV Puls 20:00



Piątek, 5 stcznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Rodzinny ekspres poradnikowy 
09:15 Ojciec Mateusz odc. 191, 
 - serial  
10:15 Doktor Quinn odc. 23 s. 2, 
 - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 14, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 rolniczy 
12:55 Rusty, król kangurów 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 167, - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
 wie... - publicystyczny 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 40, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3236,  
18:35 Nieznane serce odc. 1, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 - teleturniej 
21:25 Powrót Robin Hooda 
 - przygodowy 
23:20 Urodzinowy koszmar - thriller 
00:55 Komornik - dramat

05:20 Ukryta prawda odc. 116, - serial 

06:20 Szpital odc. 225, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 158, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 217, - serial 

09:45 Brzydula odc. 218, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 500, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 159, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 399, - serial 

14:55 Szpital odc. 226, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 219, - serial 

18:30 Brzydula odc. 220, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 501, - serial 

20:00 Lemony Snicket: Seria 

 niefortunnych zdarzeń - komedia 

22:20 48 godzin - komedia sensacyjna 

00:25 Moc magii odc. 4, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 2, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 3, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 16, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 87,   
10:00 Esmeralda odc. 88,   
11:00 Drużyna A odc. 3, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci odc. 323, 
 - serial  
13:00 Galileo odc. 632  
14:00 Galileo odc. 633  
15:00 Dom nie do poznania odc. 263 
16:00 Esmeralda odc. 89,  
17:00 Esmeralda odc. 90,  
18:00 Drużyna A odc. 4, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 324, 
 - serial 
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 1, - serial 
21:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 121, - serial  
22:00 Decydująca gra - thriller 
00:00 Tajemniczy Jezus 
 - dokumentalny

06:00 To moje życie! odc. 198 s. 3,  

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3, - serial 

08:00 Rewir odc. 3, - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 9, - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 20 s. 11, - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 9, - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 11 s. 5, - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 15 s. 5, - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 4, - serial 

14:45 Królowa serc odc. 62,  

15:45 Lekarze na start odc. 33, - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 34, - serial 

17:05 Rewir odc. 4, - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 3, - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4, - serial 

20:00 Smak zemsty - sensacyjny 

22:05 Dorwać Cartera - thriller 

00:10 Wrota do piekieł - horror 

08:10 Antyfonie odc. 1, 

 - publicystyczny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Którędy po sztukę odc. 65, 

 - publicystyczny 

09:15 Ostatnia akcja 

 - komedia sensacyjna 

11:00 Czterdziestolatek odc. 7, - serial 

12:05 Czterdziestolatek odc. 8, - serial 

13:05 Chopin i jego Europa 2017 

 - recital Charles Richard 

 - Hamelin Koncert 

14:40 Fabryka - dramat 

15:30 Pegaz odc. 84, kulturalny 

16:35 Portret podwójny - obyczajowy 

18:35 Jestem Kuba - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 89 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Znieważona ziemia - dramat 

22:15 Tygodnik kulturalny kulturalny 

23:05 Dziennik fi lozofa odc. 5, 

23:20 T/Aboret live - Slot Art Festival 

2016 Koncert 

00:30 Ecce homo Homolka - komedia 

06:50 Był taki dzień - felieton 
07:00 Mieczysław Paluch. Człowiek, 
powstaniec, dowódca 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 83, 
08:35 Ukryte skarby odc. 4, 
 - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 60, - serial  
09:55 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 6, 
10:20 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 11, - serial  
10:55 Podróże z historią odc. 44, 
11:25 Taśmy bezpieki odc. 33, 
 - dokumentalny 
12:00 Jaki jest z bliska 
 - dokumentalny 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 8,  
14:25 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 34, - serial 
14:50 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 3, 
15:20 Odkryć tajemnicę 
 odc. 2, - serial 
16:20 Szpiedzy - serial 
17:10 Szpiedzy odc. 1, - serial 
17:45 Czas honoru odc. 61, - serial 
18:35 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 99, 
18:55 Sensacje XX wieku odc. 9, 
19:55 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV - reportaż 
20:30 Pacyfi k w ogniu odc. 1, 
 - dokumentalny 
21:35 Historia Roja, czyli w ziemi 
 lepiej słychać odc. 2, - serial 
22:25 Szerokie tory odc. 90, 
22:55 Sarid - dokumentalny 
00:00 Ośmiornica odc. 59 s. 7, 
 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga odc. 19, 
 - animowany  
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 Koncert kolędowy Eleni 
 - koncert  
11:15 20 lat dla świata 
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Z dalekiego wschodu do 
 betlejemskiej szopki - reportaż 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy 
 ślepa wiara? - dokumentalny 
14:00 Pochodzenie świata odc. 1, 
 - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 9, - serial  
17:00 Domek nr 6 - krótkometrażowy 
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
 - dla młodzieży  
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
 - publicystyczny  
19:30 Latający dom odc. 4, 
 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Józef z Egiptu odc. 33, - serial 
22:40 Kolędowanie z Włodkiem 
 Pawlikiem - muzyczny 
23:40 Kto o nic nie prosi, niczego 
 nie dostaje - reportaż

05:50 Rodzinka.pl odc. 213 s. 11, 
 - serial 
06:25 Podróże z historią odc. 47, 
07:05 M jak miłość odc. 199, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
11:15 Barwy szczęścia odc. 1774, -
  serial 
11:45 Na dobre i na złe odc. 513, 
 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 57, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 113, - serial 
14:15 Coś dla Ciebie odc. 133, 
 - publicystyczny 
14:40 Rodzinka.pl odc. 210, - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 3, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 21, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4982, 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia odc. 1774, 
 - serial 
20:05 Barwy szczęścia odc. 1775, 
 - serial 
20:45 U pana Boga za piecem 
 - komedia 
22:30 Savages: ponad bezprawiem 
 - thriller 
00:50 The Good Doctor odc. 4, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 28, 

 - kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2158, 

10:55 Ukryta prawda odc. 520, - serial  

12:00 Szkoła odc. 262, - serial  

13:00 19+ odc. 145, - serial 

13:30 19+ odc. 146, - serial 

14:00 Szpital odc. 406, - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 7 

16:00 Szkoła odc. 263, - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 521, - serial 

18:00 Szpital odc. 407, - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 53, 

19:50 Uwaga! odc. 5182, reporterów 

20:00 Harry Potter i kamień fi lozofi czny 

 - fantastyczny 

23:10 Święty - sensacyjny 

01:30 Życie bez wstydu odc. 3 s. 5

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 591, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 264, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 265, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 96, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 583, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 204, - serial
13:00 Trudne sprawy odc. 397, - serial 
14:00 Pierwsza miłość odc. 2603, 
 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 643, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 87, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 75, - serial 
18:00 Pierwsza miłość odc. 2604, 
 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 452, - serial 
20:10 Jak rozpętałem II wojnę 
 światową - komedia 
22:00 Spider-Man - science fi ction 
00:45 Memento - thriller 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

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

Wielka przygoda Harry’ego Pottera rozpoczyna się 
w dniu jego jedenastych urodzin, gdy dowiaduje się 
on, że jest synem dwojga potężnych czarodziejów 
i że sam również ma nadzwyczajne zdolności 
magiczne.

Wojenna farsa o pechowym szeregowcu Franku 
Dolasie, który chce koniecznie zabłysnąć 
bohaterskimi czynami, ale wplątuje się w coraz 
bardziej niesamowite tarapaty.

„Jak rozpętałem II wojnę 
światową”

(1969r.) Polsat 20:10

„Harry Potter i kamień fi lozofi czny”
(2001r.) TVN 20:00



Sobota, 6 stycznia 2018

09:10 Korona królów

05:40 Jaka to melodia?  
06:10 Sprawa dla reportera  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:05 Córka kapitana odc. 1 
09:10 Korona królów odc. 1, - serial  
09:40 Korona królów odc. 2, - serial  
10:20 Korona królów odc. 3, - serial  
10:50 Korona królów odc. 4, - serial  
11:20 Korona królów odc. 5, - serial  
11:55 Orszak Trzech Króli 
13:45 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 111, - kulinarny 
14:25 Dama w czarnym welonie 
 odc. 6, - serial 
15:30 Hotel Nostalgia - artystyczny 
16:30 Rajd Dakar 2018 odc. 1 
16:40 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni 
 w Bischofshofen 
 Skoki narciarskie  
17:00 Puchar Świata - Turniej 
 Czterech Skoczni 
 w Bischofshofen 
 Skoki narciarskie  
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Goldeneye - sensacyjny 
22:30 Masz talent - komedia 
00:25 Powrót Robin Hooda 
 - przygodowy

05:40 Ukryta prawda 

 odc. 117, - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:50 Gotowe na wszystko 

 odc. 4 s. 2, - serial 

09:50 Brzydula odc. 213, - serial 

10:25 Brzydula odc. 214, - serial 

11:00 Brzydula odc. 215, - serial 

11:35 Brzydula odc. 216, - serial 

12:10 Ben Hur odc. 1, 

 - historyczny 

14:15 Ben Hur odc. 2, 

 - historyczny 

16:45 Miłość, szmaragd i krokodyl 

 - przygodowy 

19:00 Listy do Julii - - komedia 

21:15 Moja wielka grecka wycieczka 

 - komedia 

23:20 Godziny szczytu III 

 - komedia 

1:10 Moc magii odc. 5, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 3, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 4, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6, - animowany 
07:55 Tom i Jerry Show 
 odc. 1, - animowany 
08:25 Garfi eld odc. 28, - serial 
08:45 Kosmiczni wojownicy - przygodowy 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 320, - serial  
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 321, - serial  
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 322, - serial  
13:45 STOP Drogówka odc. 160, 
14:45 Akademia sztuk walki - rodzinny 
16:55 Bez odwrotu - sensacyjny 
19:00 Galileo odc. 634 
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 323, - serial  
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 324, - serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 122, - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 123, - serial  
00:00 Ostra broń - sensacyjny

05:45 Niesamowite! odc. 17, - serial 

06:05 Niesamowite! odc. 18, - serial 

06:45 Taki jest świat odc. 40 s. 3, 

07:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 2, - serial 

08:20 Tajemnice medyczne 

 odc. 3, - serial 

09:20 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 31, - serial 

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32, - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33, - serial 

12:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 34, - serial 

13:15 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - fantastyczny 

14:30 Małolaty na obozie - komedia 

16:05 Opowieść wigilijna 

 - animowany 

18:00 Blondynka w koszarach 

 - komedia 

20:00 Hulk - sensacyjny 

22:50 Guardians: Misja 

 superbohaterów - sensacyjny 

00:35 Resident Evil: Apokalipsa 

 - horror

08:05 Gazda z Diabelnej odc. 1, - serial 

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Trzymaj się swoich chmur 

 - piosenki Seweryna 

 Krajewskiego - koncert 

10:30 Dwoje bliskich obcych ludzi 

 - obyczajowy 

11:40 Kolędy na szlaku Kolberga 

 - dokumentalny 

12:45 Szklane domy. Historia osiedli 

 społecznych - dokumentalny 

13:30 Mały wielki człowiek Western 

15:55 Informacje kulturalne ekstra 

 odc. 2552 

16:25 Jańcio Wodnik - dramat 

18:15 Tygodnik kulturalny kulturalny 

19:05 Hip Hop Evolution odc. 1, - serial 

20:00 Którędy po sztukę 

 odc. 65, - publicystyczny 

20:20 Portret damy - dramat 

22:50 A la venue de Noel Koncert 

00:35 Francuski łącznik - sensacyjny

06:50 Był taki dzień odc. 433, 
 - felieton 
07:00 Saga prastarej puszczy 
 odc. 1, - serial 
08:05 Dziedzictwo regionów 
 odc. 1, Program krajoznawczy 
08:30 Skarby czeskiego dziedzictwa 
 narodowego odc. 2, - serial 
09:10 W pustyni i w puszczy 
 odc. 4, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 168, - kulinarny 
10:35 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 6, - serial 
11:35 Dzikie Chiny odc. 1, - serial 
12:35 Amerykańska broń 
 odc. 1, - dokumentalny 
13:30 Szerokie tory odc. 87, 
14:10 Wielka gra - teleturniej 
15:05 Spór o historię odc. 164, 
15:40 Człowiek Boga 
 - dokumentalny 
16:40 Tam, gdzie nie kwitną jabłonie 
 - reportaż 
17:50 Jan Serce odc. 10, - serial 
18:55 Generałowie Hitlera odc. 1, 
 - serial  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Ekstradycja odc. 1, - serial 
21:35 Skępska Królewna - reportaż 
22:15 Jedwabny szlak odc. 1, - serial 
23:20 Inny świat - dokumentalny

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Brat naszego Boga - spektakl 
09:30 Czwarty mędrzec - religijny 
10:00 Msza Święta w Uroczystość 
 Objawienia Pańskiego 
11:30 Święty na każdy dzień  
11:35 Z dalekiego wschodu do 
 betlejemskiej szopki - reportaż 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:15 Graj dudka, graj Koncert 
13:45 Ocalić od zapomnienia  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 33, - serial  
14:40 Motywy Bożego Narodzenia 
 zawarte w sztuce Bazyliki 
 Santa Maria Maggiore w Rzymie 
15:20 Nuty nadziei - dokumentalny 
15:30 Wierzę w Boga  
15:45 Mój brat papież - wywiad 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela” - publicystyczny  
19:30 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Spis powszechny i gwiazda 
 - dokumentalny 
22:30 Koncert Bożonarodzeniowy: 
 A anieli grają! Koncert 
23:50 Adoracja w Kalkucie 
 - dokumentalny

06:05 Gorący lód - dokumentalny 
07:00 M jak miłość odc. 1338, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:50 Lajk! odc. 1, 
11:10 Ostoja 
11:45 Barwy szczęścia odc. 1772, 
 - serial 
12:15 Barwy szczęścia odc. 1773, 
 - serial 
12:50 Barwy szczęścia odc. 1774, 
 - serial 
13:20 Było, nie minęło - ekstra odc. 1, 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Rodzinka.pl odc. 211 s. 11, 
 - serial 
15:50 The Voice Kids odc. 1, 
 - rozrywka 
16:50 The Voice Kids odc. 2, 
 - rozrywka 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar odc. 5 
18:45 Pogoda odc. 2887 
19:05 Postaw na milion - teleturniej 
20:05 The Voice Kids odc. 3, 
 - rozrywka 
21:15 The Voice Kids odc. 4, 
 - rozrywka 
22:20 Uniewinniony - thriller 
00:05 Zakazane królestwo 
 - przygodowy

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1039, 

11:00 Na Wspólnej odc. 2606, - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2607, - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2608, - serial  

12:25 Remont razem - rozrywka  

13:25 Azja Express odc. 7 s. 2 

15:00 Biały Kieł - przygodowy 

17:20 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 6 s. 9, 

17:55 Tu się gotuje! odc. 6, - kulinarny 

18:00 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 

14 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 54, 

19:45 Uwaga! odc. 5183, reporterów 

20:00 Tajemnice lasu Musical 

22:40 Wielki Mike - dramat 

01:20 Porachunki  - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
07:45 My3 odc. 17, 
 - dla dzieci i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 25, - animowany 
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 26, - animowany 
09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata 
 odc. 38, - animowany 
09:45 Przygody Kota w butach 
 odc. 32, - animowany 
10:15 Ewa gotuje odc. 285, - kulinarny 
10:50 Spider-Man - science fi ction  
13:35 Jak rozpętałem II wojnę światową 
 - komedia  
15:25 Kabaret na żywo - kabaret 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
 odc. 132,  dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich odc. 453, 
 - serial 
20:00 Gala Mistrzów Sportu 83. 
 Plebiscytu „Przeglądu 
 Sportowego” 
22:05 Sekretne życie Waltera Mitty 
 - komedia 
00:45 Oddział - horror 

08:50 Gotowe na wszystko 13:35 STOP Drogówka 06:00 Niesamowite! 16:25 Jańcio Wodnik 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

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

Mike Oher spędził dzieciństwo na ulicy. Przypadek 
sprawił, że o jego losie dowiedziała się zamożna 
Leigh Anne Tuohy. Dzięki jej bezinteresowności 
chłopiec został jednym z najlepszych futbolistów.

Przestępcy wykradają z centrum kierowania 
bronią kosmiczną na Syberii urządzenie służące 
do detonowania bomb nuklearnych krążących na 
satelitach. Bond udaje się do Rosji, by udaremnić ich 
zamiary.

„Goldeneye”
(1995r.) TVP 1 20:15

„Wielki Mike”
(2009r.) TVN 22:40



Niedziela, 7 stycznia 2018

14:05 Poldark: Wichry losu

05:10 Świadectwo odc. 1, - serial 
06:10 Słownik polsko@polski 
 - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 643, 
 - program redakcji katolickiej 
09:15 Jak to działa? odc. 149 
09:40 Jak to działa? odc. 144 
10:10 Sonda II odc. 70 
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 54, 
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 31, - serial 
11:40 Sekrety mnichów 
 odc. 14, poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Życie w powietrzu 
 odc. 2, - serial 
14:05 Poldark: Wichry losu 
 odc. 2 s. 2, - serial 
15:15 Poldark: Wichry losu 
 odc. 3 s. 2, - serial 
16:45 Rajd Dakar 2018 odc. 2 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 The Wall. Wygraj marzenia 
 - teleturniej 
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 68, - serial 
21:10 Pewnego razu w Rzymie 
 - komedia 
22:45 Mój tydzień z Marilyn 
 - biografi czny 
00:35 Goldeneye - sensacyjny

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 4, - animowany 

06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 

 odc. 7, - animowany 

07:05 Co nowego u Scooby’ego? 

 odc. 7, - animowany 

07:35 Tom i Jerry Show odc. 1, 

 - animowany 

07:55 Tom i Jerry Show odc. 2, 

 - animowany 

08:30 Hua Mulan - przygodowy 

10:55 Galileo odc. 634  

11:55 Bezsenność w Seattle 

 - komedia 

14:05 Nowe imperium - dramat 

16:35 Niewidzialny - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 635 

20:00 Skyline - science fi ction 

22:00 Kiedy dzwoni nieznajomy - horror 

23:50 STOP Drogówka odc. 160, 

00:50 Na patrolu odc. 3, - serial

05:55 Niesamowite! odc. 6, - serial 

06:55 Allo, Allo odc. 5 s. 3, - serial 

07:35 Allo, Allo odc. 6 s. 3, - serial 

08:15 Allo, Allo odc. 1 s. 4, - serial 

08:55 Przygody Merlina 

 odc. 1, - serial 

09:50 Przygody Merlina 

 odc. 2, - serial 

10:50 Opowieść wigilijna - animowany 

12:45 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:00 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:10 Ostatni legion - przygodowy 

17:20 Hulk - sensacyjny 

20:00 Protektor - sensacyjny 

21:55 Koliber - sensacyjny 

23:55 Wikingowie odc. 1 s. 2, - serial 

00:55 Allo, Allo odc. 5 s. 8, - serial

08:00 Gazda z Diabelnej odc. 2, - serial 

09:00 Scena klasyczna odc. 1, Recital 

09:50 Trzeci punkt widzenia 

 - publicystyczny 

10:30 Koncert na 707 ulic 

 - krótkometrażowy 

11:30 Portret damy - dramat 

14:00 Krakowiacy i górale - wstęp 

 - rozmowa 

14:15 Krakowiacy i górale Inny 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

 odc. 66, - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 512, kulturalny 

18:15 Zabawa w koty - spektakl 

20:00 W ciemności - dramat 

22:30 Pegaz odc. 48, kulturalny 

23:00 Trzeci punkt widzenia 

 - publicystyczny 

23:35 Na niebiosów uboczu odc. 2, 

 - dokumentalny 

00:35 T/Aboret live - Slot Art Festival 

 2016 - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 434, - felieton 
06:55 Rok w puszczy - Białowieski Park 
 Narodowy - dokumentalny 
08:00 Droga od Chrystusa do 
 Konstantyna odc. 6, 
 - dokumentalny 
09:10 Parada oszustów odc. 3, - serial 
10:05 Okrasa łamie przepisy 
 odc. 170, - kulinarny 
10:35 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 7, - serial 
11:25 Tajemnice, zamki i podziemia 
 odc. 6,  
11:55 Odkryć tajemnicę odc. 2, - serial  
12:55 Historia świata według Andrew 
 Marra odc. 1, - dokumentalny 
14:00 Szerokie tory odc. 55, 
14:35 Włóczęgi - komedia 
16:20 Wielka gra odc. 49, - teleturniej 
17:15 Ex libris 
17:45 Córka kapitana odc. 1 
18:50 Pacyfi k w ogniu odc. 1, 
 - dokumentalny  
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Trędowata Melodramat 
22:15 Hitler i Niemcy. Chora namiętność 
 odc. 1 
23:10 Wcześnie urodzony - obyczajowy 
00:30 Jedwabny szlak odc. 1, - serial

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego 
 - publicystyczny  
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
 - program dla dzieci  
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
 - publicystyczny  
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3, - serial 
11:30 20 lat dla świata 
11:40 Aktywna zima odc. 1,  
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:00 Hwange - reportaż 
14:10 Nowy kształt wiary 
 - katolicyzm - dokumentalny 
15:05 Święty na każdy dzień  
15:10 Koncert życzeń - muzyczny  
16:00 Boska Liturgia z Katedry 
 Greckokatolickiej 
 we Wrocławiu 
19:00 Miasto, które zapomniało 
 o Bożym Narodzeniu 
 - animowany 
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 9, 
 - serial 
22:20 Święty na każdy dzień  
22:30 Vatican Magazine 
 - informacyjny  
23:00 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
23:30 Z Benedyktem XVI rok, po 
 roku odc. 6, - serial 

05:55 Słowo na niedzielę 
06:10 Zaufaj mi, jestem lekarzem 
 odc. 5, - serial 
07:05 M jak miłość odc. 1339, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
09:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1775, - serial 
10:10 Rodzinne oglądanie 
 - czołówka odc. 8 
10:15 Niedźwiedź - władca gór 
 - dokumentalny 
11:15 Puchar Świata - Tour de Ski 
 w Val di Fiemme Biegi 
 narciarskie  
11:25 Puchar Świata - Tour de Ski 
 w Val di Fiemme Biegi 
 narciarskie  
12:35 Program rozrywkowy - rozrywka 
14:00 Familiada - teleturniej 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:15 Na sygnale odc. 168, - serial 
15:45 Na sygnale odc. 169, - serial 
16:20 The Voice Kids odc. 3, 
 - rozrywka 
17:05 The Voice Kids odc. 4, 
 - rozrywka 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 3 
18:45 Pogoda odc. 2888 
18:55 Na sygnale odc. 170, - serial 
19:25 Rodzinka.pl 
 odc. 218 s. 11, - serial 
20:05 Zakazane królestwo 
 - przygodowy 
22:00 Polowanie - dramat 
00:05 Uniewinniony - thriller

05:50 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1040, 

11:00 Domowe rewolucje odc. 1 s. 2 

12:00 Co za tydzień odc. 832, 

12:40 Drzewo marzeń 

 odc. 3, - rozrywka 

13:45 Zakręcony piątek - komedia 

15:50 Harry Potter i kamień 

 fi lozofi czny - fantastyczny  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 55, 

19:45 Uwaga! odc. 5184, reporterów 

20:00 Gwiezdne wojny IV - Nowa 

 nadzieja - science fi ction 

22:30 Uciekinier - science fi ction 

00:35 MasterChef odc. 4 s. 6 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

 - informacyjny 

07:45 My3 odc. 18, program dla dzieci 

 i młodzieży 

08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 39, - animowany 

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 40, - animowany 

09:05 Księżniczka i żaba - animowany 

11:25 Dragonball - Ewolucja 

 - fantastyczny 

13:10 Rysiek Lwie Serce - animowany 

15:25 Sekretne życie Waltera Mitty 

 - komedia  

17:50 Nasz nowy dom odc. 87 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie 

 - publicystyczny 

20:05 Opolska Noc Kabaretowa 2017 

 - kabaret 

23:20 Godziny strachu - thriller 

01:35 Transporter - sensacyjny

05:40 Ukryta prawda odc. 118, - serial 

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dwóch i pół odc. 4 s. 11, - serial 

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 5 s. 2, - serial 

10:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 6 s. 2, - serial 

11:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 7 s. 2, - serial 

12:15 Brzydula odc. 217, - serial 

12:50 Brzydula odc. 218, - serial 

13:25 Brzydula odc. 219, - serial 

14:00 Brzydula odc. 220, - serial 

14:40 Klejnot Nilu - przygodowy 

16:50 Na tropie Marsupilami - komedia 

19:00 Oszuści odc. 9, - serial 

20:00 Godziny szczytu III - komedia 

21:55 Zabójcza broń odc. 13, - serial 

22:55 Zaginiony w akcji III - sensacyjny 

01:05 Moc magii odc. 6, - rozrywka

19:00 Oszuści 10:55 Galileo

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

09:10 Parada oszustów

14:00 Familiada 12:40 Drzewo marzeń 11:25 Dragonball - 
Ewolucja

Lato 1956 roku. 23-letni Colin Clark otrzymuje 
stanowisko trzeciego asystenta reżysera na planie 
fi lmu, w którym główną rolę gra sławna Marilyn 
Monroe. Nieśmiały Colin budzi sympatię gwiazdy.

Tess i jej nastoletnią córkę Annę więcej dzieli, niż łączy. 
Za sprawą chińskich ciasteczek na matkę i córkę 
zostaje rzucony czar. Tess staje się piętnastolatką, 
a Anne czterdziestoletnią kobietą.

„Zakręcony piątek”
(2003r.) TVN 13:45

„Mój tydzień z Marilin”
(2011r.) TVP 1 22:50



Poniedziałek, 8 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:35 Łap start-up odc. 1, 
08:55 Łap start-up odc. 2, 
09:20 Jaka to melodia?  
10:15 Doktor Quinn odc. 24 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 15, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 Pakujemy odc. 7, - edukacyjny 
12:55 Życie w powietrzu odc. 2, - serial  
14:00 Elif odc. 168, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 3 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 41, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3237,  
18:30 Korona królów odc. 6, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Pastorałka - spektakl 
22:00 Zbrodnia Film kryminalny 
00:10 Pewnego razu w Rzymie 
 - komedia

05:20 Ukryta prawda odc. 119, - serial 

06:20 Szpital odc. 226, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 159, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 219, - serial 

09:45 Brzydula odc. 220, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 501, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 160, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 400, - serial 

14:55 Szpital odc. 227, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 8 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 221, - serial 

18:30 Brzydula odc. 222, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 502, - serial 

20:00 Zagadka przeznaczenia 

 - obyczajowy 

22:30 Nie z tego świata 

 odc. 16 s. 5, - serial 

23:25 Koszmar z ulicy Wiązów - horror 

01:30 Moc magii odc. 7, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 5, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 8, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 5, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 8, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 17, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 89,   
10:00 Esmeralda odc. 90,   
11:00 Drużyna A odc. 4, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 324, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 4, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 53, 
15:00 Dom nie do poznania odc. 264 
16:00 Esmeralda odc. 91,  
17:00 Esmeralda odc. 92,  
18:00 Drużyna A odc. 5, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 325, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 124, - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4, - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5, - serial 
22:00 Galileo odc. 634  
23:00 Galileo odc. 635  
00:00 STOP Drogówka odc. 160

06:00 To moje życie! odc. 199 s. 3,  

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4, - serial 

08:00 Rewir odc. 4, - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 9, - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 21 s. 11, - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 9, - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 12 s. 5, - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 16 s. 5, - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 5, - serial 

14:45 Królowa serc odc. 63,  

15:45 Lekarze na start odc. 34, - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 35, - serial 

17:05 Rewir odc. 5, - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 4, - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5, - serial 

20:00 Ice Soldiers Film akcji 

21:55 Dorwać Cartera - thriller 

00:00 Tranzyt - sensacyjny 

01:50 Taki jest świat odc. 40 s. 3

08:10 Scena klasyczna odc. 1, Recital 

09:00 Portret podwójny - obyczajowy 

11:00 Czterdziestolatek odc. 9, - serial 

12:05 Czterdziestolatek odc. 10, - serial 

13:15 Niemcy - dramat 

15:20 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 512, kulturalny 

16:10 Bielszy niż śnieg Nowele fi lmowe 

16:55 Szatan z siódmej klasy 

 - fi lm dla młodzieży 

18:50 Peace ‘n’ Pop odc. 1, - serial 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Kraina duchów, świat oczami 

 plemienia Ju’Hoansi 

 - dokumentalny 

22:00 Kronos odc. 7, - reportaż 

22:45 Którędy po sztukę 

 odc. 67, - publicystyczny 

22:50 Videofan odc. 90 

23:10 Dziennik fi lozofa odc. 6, 

23:25 Zabić Sekala - dramat 

01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 435, 
 - felieton 
07:00 Polskie bitwy odc. 5, 
 - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 84, 
08:40 Ukryte skarby 
 odc. 5, - reportaż 
09:10 Czas honoru odc. 61, - serial  
10:00 Polska i świat z historią w tle 
 odc. 80, 
10:15 Amerykańska broń 
 odc. 1, - dokumentalny  
11:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 20, - reportaż 
11:40 U Pana Boga za miedzą 
 - komedia 
13:40 Sensacje XX wieku odc. 9,  
14:35 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 35, - serial 
15:00 Solny skarb UNESCO 
 odc. 3, - reportaż 
15:10 Spór o historię odc. 33, 
15:50 Historia świata według 
 Andrew Marra odc. 1, 
 - dokumentalny  
16:55 Ex libris 
17:20 Flesz historii 
17:45 Czas honoru odc. 62, - serial 
18:35 Esperanto - język nadziei 
 - reportaż 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 10, 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Najdziwniejsza broń na 
 świecie odc. 1, - serial 
21:35 Historia Roja, czyli w ziemi 
 lepiej słychać odc. 3, - serial 
22:25 Droga wodna niestrzeżona 
 - reportaż 
23:30 Bitwa wrocławska 
 - dokumentalny 
01:10 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 84

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska rolniczy  
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
09:30 Vatican Magazine - informacyjny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Narciarski żółtodziób odc. 1, 
 - edukacyjny 
11:45 Dobra wiara, dobre tricki 
 - reportaż 
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Kosmos - dokumentalny 
13:20 Koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Trinity Goodheart - dramat 
15:40 Aktywna zima  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 20 lat dla świata  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków 
 odc. 26, - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 
 - publicystyczny  
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 55, - serial  
23:00 Joanna d’Arc. Pod sztandarami 
 wiary - dokumentalny 
23:55 Izba Pamięci Pułkownika 
Kuklińskiego - reportaż

05:55 Rodzinka.pl odc. 214 s. 11, 
 - serial 
06:30 Historia Bożego Narodzenia 
 - reportaż 
07:05 M jak miłość odc. 200, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1775, - serial 
11:45 Liturgia Bożego Narodzenia 
 - publicystyczny 
12:50 Tylko z tobą odc. 58, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 114, - serial 
14:20 O mnie się nie martw 
 odc. 64 s. 5, - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 4, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 22, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rajd Dakar 2018 odc. 4 
18:40 Pogoda odc. 2889 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1775, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1776, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1340, - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Słowo na A odc. 1, - serial 
23:05 Słowo na A odc. 2, - serial 
00:20 Łowca pedofi lów 
 - dokumentalny

05:40 Uwaga! odc. 5184, reporterów  
06:15 Mango - Telezakupy 
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 12, poradnikowy 
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2159, 
10:55 Tu się gotuje! odc. 6, - kulinarny 
11:00 Ukryta prawda odc. 521, - serial  
12:00 Szkoła odc. 263, - serial  
13:00 19+ odc. 147, - serial 
13:30 19+ odc. 148, - serial 
14:00 Szpital odc. 407, - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 264, - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 522, - serial 
18:00 Szpital odc. 408, - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 56, 
19:50 Uwaga! odc. 5185, reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 31, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2609, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 41, - teleturniej 
21:30 Życie bez wstydu odc. 4 s. 5 
22:30 Projekt Lady odc. 5 s. 2 
23:35 Dary anioła: Miasto kości 
 - fantastyczny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 592, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 266, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 267, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 97, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 584, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 205, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 398, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2604, - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 644, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 88, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 76, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2605, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 454, - serial 
20:05 Transporter - sensacyjny  
22:00 Skazaniec - dramat 
00:30 Braveheart - Waleczne Serce 
 - dramat

09:10 Brzydula 21:05 Śmierć na 1000 
sposobów

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

05:55 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Gangster Jack Carter przyjeżdża na pogrzeb brata. 
Richie zginął wypadku samochodowym, który sam 
spowodował. Nie mogąc uwierzyć w usłyszaną 
wersję wydarzeń, Jack podejmuje prywatne 
śledztwo.

Spokojne życie mieszkańców i turystów 
spędzających czas w miejscowości na Półwyspie 
Helskim zostaje zburzone, gdy dochodzi do zbrodni. 
Śledztwo prowadzi komisarz Tomasz Nowiński.

„Zbrodnia”
(2014r.) TV Puls 22:00

„Dorwać Cartera”
(2000r.) TV Puls 21:55



Wtorek, 9 stycznia 2018

10:15 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Sonda II odc. 70  
09:15 The Wall. Wygraj marzenia 
 - teleturniej 
10:15 Doktor Quinn odc. 25 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 16, - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca 
12:55 W trosce o bagna - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 169, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 4 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 42, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3238,  
18:30 Korona królów odc. 7, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 7, - serial 
21:15 Sekundy, które zmieniły życie odc. 
5, - dokumentalny 
21:35 śledczy Anity Gargas odc. 56, 
22:10 Weterani. Wyrwani śmierci - serial 
22:35 Uwięzione odc. 2, - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 9, - serial 
00:35 Zbrodnia - kryminalny

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1177, - serial 

06:20 Szpital odc. 227, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 160, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 221, - serial 

09:45 Brzydula odc. 222, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 502, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 161, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 401, - serial 

14:55 Szpital odc. 228, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 223, - serial 

18:30 Brzydula odc. 224, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 503, - serial 

20:00 Następne 48 godzin 

 - komedia sensacyjna 

22:05 Wzgórze złamanych serc 

 - sensacyjny 

00:50 Niewierni odc. 9, - serial

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 6, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 9, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 6, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 9, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 18, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 91,   
10:00 Esmeralda odc. 92,   
11:00 Drużyna A odc. 5, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 325, - serial  
13:00 Detektywi w akcji odc. 5, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 54, 
15:00 Dom nie do poznania odc. 265 
16:00 Esmeralda odc. 93,  
17:00 Esmeralda odc. 94,  
18:00 Drużyna A odc. 6, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 326, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 125, - serial 
21:00 Przetrwać - science fi ction 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 126, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 25, - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 200 s. 3,  

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5, - serial 

08:00 Rewir odc. 5, - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 8 s. 9, - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 22 s. 11, - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 9, - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 13 s. 5, - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 17 s. 5, - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 6, - serial 

14:45 Królowa serc odc. 64,  

15:45 Lekarze na start odc. 35, - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 36, - serial 

17:05 Rewir odc. 6, - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5, - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6, - serial 

20:00 Godzilla - sensacyjny 

22:30 Ice Soldiers Film akcji 

00:30 Smak zemsty - sensacyjny

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:10 Informacje kulturalne ekstra 

 odc. 2552 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Szatan z siódmej klasy 

 - fi lm dla młodzieży 

11:00 Czterdziestolatek odc. 11, - serial 

11:55 Czterdziestolatek odc. 12, - serial 

13:10 Szach i mat Nowele fi lmowe 

13:45 Informacje kulturalne 

14:05 Gry uliczne - sensacyjny 

16:00 Tygodnik kulturalny kulturalny 

16:50 Pokuszenie - dramat 

18:45 Głos nadziei - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Stepowy król Lir - spektakl 

21:55 Droga na północ 

 - komediodramat 

23:55 Dziennik fi lozofa odc. 7, 

00:05 Performance odc. 94, 

 - program artystyczny

06:50 Był taki dzień odc. 436, - felieton 
07:00 Myśli o Polsce - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 85, 
08:35 Ukryte skarby odc. 6, - reportaż 
09:15 Czas honoru odc. 62, - serial  
10:05 Flesz historii 
10:30 Dzikie Chiny odc. 1, - serial  
11:25 Szpiedzy odc. 1, - serial  
12:00 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 6, - serial  
12:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 10,  
14:25 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 36, - serial 
14:50 Koło historii odc. 32, 
15:25 Najdziwniejsza broń na świecie 
 odc. 1, - serial  
16:30 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny 
17:25 Kryptonim „Muzeum”- Szlak Armii 
 Krajowej odc. 15, - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 63, - serial 
18:40 Sensacje XX wieku odc. 165, 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 167, 
19:55 Nowe Ateny odc. 68, 
 - publicystyczny 
20:50 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:30 Historia Roja, czyli w ziemi lepiej 
 słychać odc. 4, - serial 
22:25 Na krawędzi wojny odc. 2, - serial 
23:25 Chce się żyć - dramat 
01:25 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 85

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia - 
publicystyczny  
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
09:40 Syria - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
 widać lepiej - publicystyczny  
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Niebieska jabłoń - obyczajowy 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 55, - serial  
14:50 Święty Mikołaj - historia 
 prawdziwa - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
16:50 Express studencki  
17:00 Spacer po misji w Gahunga 
 - reportaż 
17:10 Prosto o gospodarce 
 ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi  
 - dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Sabina K. - obyczajowy

06:05 Rodzinka.pl odc. 215 s. 11, 
 - serial 
06:40 500 lat minęło 
07:05 M jak miłość odc. 201, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1776, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 514, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 59, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 115, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 65 s. 5, - serial 
15:25 M jak miłość odc. 1340, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 23, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 8 
18:45 Pogoda odc. 2890 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1776, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1777, - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1341, - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Ekspresu Reporterów 
 - publicystyczny  
22:55 Kara poza wyrokiem 
 - dokumentalny 
00:00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
 Vegas odc. 274 s. 14, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 2 

07:50 Doradca smaku 

 odc. 31, - kulinarny  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2160, 

10:55 Ukryta prawda odc. 522, - serial  

12:00 Szkoła odc. 264, - serial  

13:00 19+ odc. 149, - serial 

13:30 19+ odc. 150, - serial 

14:00 Szpital odc. 408, - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 7 

16:00 Szkoła odc. 265, - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 523, - serial 

18:00 Szpital odc. 409, - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:40 Pogoda 

19:45 Raport smogowy - wiem czym 

 oddycham odc. 57, 

19:50 Uwaga! odc. 5186, reporterów 

20:10 Doradca smaku 

 odc. 33, - kulinarny 

20:15 Paszporty Polityki 2017 Relacja 

22:00 Zabójcza broń - komedia 

 sensacyjna 

0:20 Kuba Wojewódzki 

 odc. 3 s. 11, Talk show 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 593, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 268, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 269, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 98, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 585, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 206, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 399, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2605, - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 645, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 89, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 77, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2606, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 455, - serial 
20:05 Braveheart - Waleczne Serce 
 Dramat historyczny  
23:55 Ryzykanci - sensacyjny 
02:00 Duże dzieci - komedia

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:00 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

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

Schyłek XIII w. Po śmierci króla Szkocji władzę 
w kraju przejmuje angielski monarcha Edward 
I. William Wallace, chcąc zapewnić Szkocji 
niezależność, zostaje przywódcą powstania przeciw 
tyranii.

Na atolu Mururoa Francuzi przeprowadzają próbę 
nuklearną. Jaja waranów ulegają napromieniowaniu. 
Czterdzieści lat później wykluwa się mutant, który 
zmierza w stronę Nowego Jorku.

„Godzilla”
(2012r.) TV Puls 20:00

„Braveheart - Waleczne Serce”
(1995r.) Polsat 20:05



Środa, 10 stycznia 2018

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
 - publicystyczny  
08:40 Jak to działa? odc. 149  
09:15 Dylematu 5 odc. 2, - serial 
10:15 Doktor Quinn odc. 26 s. 2, - serial 
11:10 Zagadka hotelu Grand odc. 17, 
 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 rolniczy 
12:55 Najwspanialsi w królestwie 
 zwierząt odc. 1, - serial 
14:00 Elif odc. 170, - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator - publicystyczny 
15:35 Rajd Dakar 2018 odc. 5 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Komisarz Alex odc. 43, - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
17:55 Klan odc. 3239,  
18:30 Korona królów odc. 8, - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test Quiz  
21:55 Szaleństwo na pustyni. Historia 
 Rajdu Paryż - Dakar 
 - dokumentalny 
23:00 Nadzy wśród wilków - dramat 
00:55 Naszaarmia.pl

05:20 Ukryta prawda odc. 120, - serial 

06:20 Szpital odc. 228, - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 161, - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 4, - serial 

09:10 Brzydula odc. 223, - serial 

09:45 Brzydula odc. 224, - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 503, - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 162, - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 402, - serial 

14:55 Szpital odc. 229, - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 s. 2, - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 4, - serial 

17:55 Brzydula odc. 225, - serial 

18:30 Brzydula odc. 226, - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 504, - serial 

20:00 Zmiana pasa - sensacyjny 

22:10 Mentalista odc. 18 s. 5, - serial 

23:10 Lepiej późno niż później 

 - komedia 

01:45 Moc magii odc. 9, - rozrywka

06:00 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 7, - animowany 
06:35 Kacper: Szkoła Postrachu 
 odc. 10, - animowany 
07:05 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 7, - animowany 
07:35 Co nowego u Scooby’ego? 
 odc. 10, - animowany 
08:00 V.I.P. odc. 19, - serial 
09:00 Esmeralda odc. 93,   
10:00 Esmeralda odc. 94,   
11:00 Drużyna A odc. 6, - serial  
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 326, - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 6, - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 55, 
15:00 Detektywi w akcji odc. 7, - serial 
16:00 Esmeralda odc. 95,  
17:00 Esmeralda odc. 96,  
18:00 Drużyna A odc. 7, - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 327, - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 126, - serial 
21:00 Tajemnicza przesyłka 
 - sensacyjny 
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
 odc. 127, - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 26, - rozrywka

06:00 To moje życie! odc. 201 s. 3,  

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6, - serial 

08:00 Rewir odc. 6, - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 9 s. 9, - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 1 s. 12, - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 10 s. 9, - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 14 s. 5, - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 18 s. 5, - serial 

13:50 Niedoręczony list odc. 7, - serial 

14:45 Królowa serc odc. 65,  

15:45 Lekarze na start odc. 36, - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 37, - serial 

17:05 Rewir odc. 7, - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6, - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 7, - serial 

20:00 Handel - sensacyjny 

22:10 Tranzyt - sensacyjny 

00:00 Koszmar minionego lata - horror 

02:00 Wikingowie odc. 4 s. 3, - serial

08:00 Teledysk - rozrywka 

08:10 Szlakiem Kolberga 

 odc. 14, kulturalny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Pokuszenie - dramat 

11:00 Czterdziestolatek odc. 13, - serial 

12:05 Czterdziestolatek odc. 14, - serial 

13:05 Dotknięcie ręki - psychologiczny 

14:50 Dezerterzy odc. 54, 

 - publicystyczny 

15:25 Hydrozagadka 

 - komedia sensacyjna 

16:50 Słoneczny zegar - obyczajowy 

18:50 Jonasz w brzuchu Lewiatana 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do fi lmu odc. 26, 

 - rozmowa 

20:25 Manhattan - - komedia 

22:05 Dziennik fi lozofa odc. 8, 

22:20 Wstęp do fi lmu Rozmowa 

22:40 Karbala Film wojenny 

00:40 Informacje kulturalne 

01:05 Pornografi a - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 437, - felieton 
07:00 Legenda 27. Wołyńskiej Dywizji 
 Piechoty AK - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 86, 
08:35 Ukryte skarby odc. 7, - reportaż 
09:05 Czas honoru odc. 63, - serial  
09:55 Tajemnice, zamki 
 i podziemia odc. 10, 
10:25 Droga wodna niestrzeżona 
 - reportaż  
11:30 Spór o historię odc. 33,  
12:10 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 7, - serial 
13:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:35 Sensacje XX wieku odc. 165,  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 167,  
14:45 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 37, - serial 
15:20 Na krawędzi wojny odc. 2, - serial  
16:20 Ambasador Spasowski 
 - dokumentalny  
17:20 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 12, - serial 
17:45 Czas honoru odc. 64, - serial 
18:35 Szlakiem miejsc niezwykłych 
 odc. 51, - serial 
18:50 Sensacje XX wieku odc. 49, 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 52, 
19:55 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:30 Źródła naszej cywilizacji 
 odc. 2, - dokumentalny 
21:35 Historia Roja, czyli w ziemi lepiej 
 słychać odc. 5, - serial 
22:25 Jeżeli zapomnimy o nich 
 - reportaż 
23:35 Męskie sprawy Film historyczny 
01:30 Wojciech Cejrowski - boso przez 
 świat odc. 86

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi  
 - program dla dzieci  
09:00 Kalejdoskop młodych 
 - edukacyjny  
09:20 Express studencki  
09:25 Sanktuaria polskie  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 9, - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki - 
serial 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:40 Prosto o gospodarce 
 ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Miłość odnajdzie cię wszędzie 
 - obyczajowy 
13:50 Jasełka tradycyjne - Cieszyn 
 2014 - edukacyjny  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie poradnikowy  
16:30 Z nami bezpiecznie  
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 - publicystyczny  
19:00 Msza Święta w intencji Ofi ar 
 katastrofy smoleńskiej w Bazylice 
 Archikatedralnej pw. Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela 
 w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
 - publicystyczny  
22:00 Świąteczny duch - obyczajowy 
23:25 Kruszynka - dokumentalny

06:00 Rodzinka.pl odc. 216 s. 11, 
 - serial 
06:35 Pożyteczni.pl - publicystyczny 
07:05 M jak miłość odc. 202, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie  
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1777, - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
 odc. 515, - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 60, - serial 
13:45 Na sygnale odc. 116, - serial 
14:25 O mnie się nie martw 
 odc. 66 s. 6, - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1341, - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:10 Meandry uczuć odc. 24, - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Rajd Dakar 2018 odc. 9 
18:45 Pogoda odc. 2891 
18:50 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1777, - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1778, - serial 
20:45 Na sygnale odc. 172, - serial 
21:15 Na sygnale odc. 173, - serial 
21:45 Nieznośny pan Darcy - - komedia 
23:25 Jedyna szansa odc. 5, - serial 
00:30 Mali i niebezpieczni - jak 
 Ameryka zbroi swoje dzieci 
 - dokumentalny 
01:35 CSI: Kryminalne zagadki 
 Las Vegas odc. 274 s. 14, - serial

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 2 
07:50 Doradca smaku odc. 33, 
 - kulinarny  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2161, 
10:55 Ukryta prawda odc. 523, - serial  
12:00 Szkoła odc. 265, - serial  
13:00 19+ odc. 151, - serial 
13:30 19+ odc. 152, - serial 
14:00 Szpital odc. 409, - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 7 
16:00 Szkoła odc. 266, - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 524, - serial 
18:00 Szpital odc. 410, - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:40 Pogoda 
19:45 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 58, 
19:50 Uwaga! odc. 5187, reporterów 
20:10 Doradca smaku odc. 35, 
 - kulinarny 
20:15 Na Wspólnej odc. 2610, - serial 
20:55 Milionerzy odc. 42, - teleturniej 
21:30 Od kołyski aż po grób 
 - sensacyjny 
23:35 Zabójcza broń 
 - komedia sensacyjna 
01:55 MasterChef odc. 4 s. 6

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
 - informacyjny 
08:00 Trudne sprawy odc. 594, - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 270, - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 271, - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 99, - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 586, - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 207, - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 400, - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2606, - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 646, - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja reporterów 
16:30 Na ratunek 112 odc. 90, - serial 
17:00 Gliniarze odc. 78, - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2607, - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 456, - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 485, - serial 
20:40 Duże dzieci - komedia  
22:50 Szkoła uwodzenia - dramat 
01:00 Inna kobieta - komedia

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw 11:00 Czterdziestolatek 14:10 Sensacje XX wieku

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

Adriana, trzynastoletnia Meksykanka, zostaje porwana 
wraz z grupą innych dziewcząt i kobiet przez szajkę 
handlarzy żywym towarem. Jej brat, Jorge, dokłada 
wszelkich starań, by odnaleźć siostrę.

Marcus, Rob, Eric, Kurt i Lenny spotykają się po 
trzydziestu latach w rodzinnym mieście na pogrzebie 
szkolnego trenera koszykówki. W domu zmarłego 
z rozrzewnieniem wspominają dawne czasy.

„Podróż przedślubna”
(2010r.) Polsat 22:45

„Hamdel”
(2007r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kotlety pożarskie 
z pieczonymi ziemniakami

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

alkoholZag oby

Typlasu

Pisarz; "Lalka"

Specjalistaw
dziedzinie logiki

Zdrobniale
odsza as

Symbol lantanu,
l.a.57.

Embrion

Mg anadbagnem

Policzek

Znawca
Ameryki

Narz d
wzroku;Z
t czówk

Substancja
u ywanado
zmniejszania

tarcia
powierzchni cia

Samuel Finley
(1791 1872),

amer.wynalazca,
zbudowa telegraf

Grubadeska

Cz onkini
narodu

arabskiego

Barwa
militarna

Imi e skie
imieniny
26.VII.,

17.VIII.; imi
Lipnickiej

Jednostka
oporu
elektry
cznego

Przywódca
bandy, szajki

Puszystau
lisa

Pospolita
morskaryba,
drapie na,
jadalna

James
(1758 1831),
amer. polityk i
dyplomata; 5
prezydentUSA

Zdrobnienieod:
kuzyn

Maj tek
wnoszony

Czworok t;
uko nik

Polowanie
Wzór,

wcielenie(o.
zdrowia)

Rozbójnik
morski,
korsarz

Brzmi z zegara

Du ypokój
Salvadore

Owad

Browarbrzeski
Wboksie:
sierpowyDu y, silny

pies;pies
bojowy

Dajesta ydochód

Kolor
jasnofio
letowy

Dzianinana
bluzki

Stokwa u,
nasypu

ziemnego
StolicaPeru

4

22

1

23

20 21

8

11

12

16 17

13

5

24

19

3

15

6

18

26

7

25 2

9

10

27

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

alkoholZag oby

Typlasu

Pisarz; "Lalka"

Specjalistaw
dziedzinie logiki

Zdrobniale
odsza as

Symbol lantanu,
l.a.57.

Embrion

Mg anadbagnem

Policzek

Znawca
Ameryki

Narz d
wzroku;Z
t czówk

Substancja
u ywanado
zmniejszania

tarcia
powierzchni cia

Samuel Finley
(1791 1872),

amer.wynalazca,
zbudowa telegraf

Grubadeska

Cz onkini
narodu

arabskiego

Barwa
militarna

Imi e skie
imieniny
26.VII.,

17.VIII.; imi
Lipnickiej

Jednostka
oporu
elektry
cznego

Przywódca
bandy, szajki

Puszystau
lisa

Pospolita
morskaryba,
drapie na,
jadalna

James
(1758 1831),
amer. polityk i
dyplomata; 5
prezydentUSA

Zdrobnienieod:
kuzyn

Maj tek
wnoszony

Czworok t;
uko nik

Polowanie
Wzór,

wcielenie(o.
zdrowia)

Rozbójnik
morski,
korsarz

Brzmiz zegara

Du ypokój
Salvadore

Owad

Browarbrzeski
Wboksie:
sierpowyDu y, silny

pies;pies
bojowy

Dajesta ydochód

Kolor
jasnofio
letowy

Dzianinana
bluzki

Stokwa u,
nasypu

ziemnego
StolicaPeru

4

22

1

23

20 21

8

11

12

16 17

13

5

24

19

3

15

6

18

26

7

25 2

9

10

27

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



porady22 Czwartek 4 stycznia 2018

Kierowco, bój się!
PRAWO  W 2018 roku weszły (i wejdą) w życie nowe przepisy, istotne dla kierujących pojazdami. Czy spowo-
dują one ograniczenie wypadków drogowych czy raczej drenaż naszych kieszeni?

Polska to kraj, w którym 
wyjątkowo często dochodzi do 
zmian przepisów. W naszym kra-
ju w latach 2012-14 prawo zmie-
niało się aż 56 razy częściej niż 
w innych krajach Europy! W 2017 
roku urzędnicy państwowi wy-
dali ponad 35 tys. nowych aktów 
prawnych. Niektóre z nich powin-
niśmy znać.

Wykroczenia drogowe 
przedawniają się po upływie 
trzech lat (uprzednio 2 lata) od 
chwili ich popełnienia (jeżeli 
w ciągu roku od czynu wszczęto 
postępowanie) i ma to znaczenie 
w przypadku wykroczeń ujawnio-
nych np. przez fotoradar.

W przypadku orzeczenia 
przez sąd zakazu prowadzenia 
pojazdu (np. za jazdę po pijane-
mu), jeśli osoba skazana usiądzie 
za kółkiem, grozi jej kara pozba-
wienia wolności do lat 5.

Ucieczka przed policją jest 
obecnie traktowana jak przestęp-
stwo zagrożone karą od 3 miesię-
cy do 5 lat pozbawienia wolności. 
Uprzednio było to tylko wykro-
czenie. Tu może jednak dochodzić 
do nadużycia ze strony policjanta, 
bo nie każde niezatrzymanie się 
do kontroli jest od razu ucieczką 

przed policją. Jest to jednak temat 
dla prawników.

W przypadku spowodowania 
wypadku po pijanemu bądź pod 
wpływem narkotyków, sąd nie 
będzie mógł wydać wyroku po-
zbawienia wolności w zawiesze-
niu.

Od listopada 2017 roku obo-
wiązują również nowe zasady 
badań technicznych pojazdów. 
Główna zmiana polega na płace-
niu z góry za badanie techniczne. 
Wyniki badań są również umiesz-
czane w bazie CEPIK.

Od nowego roku tzw. mDo-

kumenty miały się znaleźć w na-
szych telefonach. Na razie jest to 
jednak w powijakach, a Minister-
stwo Cyfryzacji nie jest w stanie 
podać terminu ich wprowadzenia. 
Szkoda, bo pomogłoby to kierow-
com, którzy często zapominają 
prawa jazdy i płacą „gapowe”.

W połowie 2018 roku mają 
wejść w życie przepisy dotyczące 
młodych kierowców oraz tych, 
którzy utracili prawo jazdy za 
punkty. Główne założenie zmian 
to dwuletni okres próby oraz ry-
gorystyczne ograniczenie pręd-
kości (przez pierwsze 8 miesięcy 
od chwili uzyskania prawa jazdy). 
Obowiązkowa prędkość w obsza-
rze zabudowanym to 50 km/h, 
niezależnie od tego, czy inne 
znaki pozwalają jechać z większą 
prędkością. Poza obszarem zabu-
dowanym maksymalna prędkość 
to 80 km/h, a na drodze ekspre-
sowej i autostradzie 100 km/h. 
Samochód takiego młodego kie-
rowcy winien być oznakowany 
zielonym liściem. Kierowca powi-
nien się również doszkalać w wy-
znaczonych ośrodkach.

W myśl zaleceń Unii Euro-
pejskiej, mają być zlikwidowane 
podwyższone prędkości w trakcie 
jazdy nocą w obszarze zabudowa-
nym z 60 km/h do 50 km/h. Ma 
być też zmniejszona dozwolona 
prędkość na autostradzie do 130 
km/h. Jednak czy te przepisy wej-
dą w życie? 

(Maw)
fot. pixabay.com

Adwokat radzi

Sprzedać mieszkanie z kredytem?
Dziś kazus poświęcony sprzedaży mieszkania, na które właścicielka zaciągnęła 
kredyt hipoteczny.

Pani Agata 10 lat temu kupi-
ła małe mieszkanie. Zaciągnęła 
wówczas kredyt hipoteczny we 
frankach, który spłaca do chwi-
li obecnej. Ze względu na po-
wszechnie znane problemy fran-
kowiczów, nadal ma sporo do 

oddania bankowi (ok. 110 tys. zł). 
W międzyczasie zmieniła miej-
sce pracy i zamieszkania. Teraz 
chciałaby sprzedać mieszkanie, 
ale najlepiej od razu z kredytem 
- np. 30 tys. w gotówce dla niej, 
a nowy nabywca zostaje z kredy-

tem hipotecznym. Czy jest taka 
możliwość?

Niestety sytuacja, w której 
znalazła się pani Agata dotknęła 
wiele osób, które kilka lat temu 
zdecydowały się zaciągnąć kre-
dyt na dom czy mieszkanie we 

frankach szwajcarskich. W chwili 
obecnej, kiedy kurs franka poszy-
bował w górę, osoby te próbują 
znaleźć rozwiązanie tej patowej 
sytuacji. Nasza czytelniczka chcia-
łaby pozbyć się kredytu hipotecz-
nego poprzez sprzedaż mieszka-
nia i przekazanie zobowiązania 
potencjalnemu nabywcy. Nie ma 
jednak takiej możliwości, bo ża-
den bank nie zgodzi się na takie 
rozwiązanie. Jedyną możliwością 
w tym przypadku jest zaciągnięcie 
kredytu przez kupującego, któ-
ry w dniu sprzedaży mieszkania, 
po wcześniejszym uzgodnieniu 
z bankiem, zostanie automatycz-
nie przekazany na spłatę kredytu 
zaciągniętego przez panią Agatę. 
Bank wykreśli wtedy hipotekę 
z księgi wieczystej, a ewentualna 
nadwyżka zostanie przekazana 
pani Agacie. Aby jednak ją uzyskać 
we wskazanej powyżej wysokości, 

pani Agata musi sprzedać miesz-
kanie za kwotę o 30 tys. wyższą 
niż pozostały do spłaty kredyt 
i ewentualne doliczyć dodatko-
we opłaty, które pobierze bank 
w związku z wcześniejszą spłatą. 
To, czy takie opłaty występują, 
warunkuje treść umowy kredy-
towej zawartej z bankiem. Często 
w umowach tych zawarty jest 
jednak zapis, że po kilku latach od 
zawarcia umowy opłata taka nie 
jest już pobierana. Należy dodać, 
że przy tego typu transakcjach 
sprzedający nie otrzymuje fizycz-
nie na swoje konto pieniędzy na 
spłatę kredytu, tylko są one bez-
pośrednio przekazywane na ra-
chunek banku. 

adw. Anna Krawczyk-
Koźmińska

fot. pixabay.com
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Szczecin – miasto portowe
PODRÓŻE  Szczecin, mimo że nie leży nad morzem, jest znanym miastem portowym. A równocze-
śnie dużym ośrodkiem gospodarczym i naukowym Pomorza Zachodniego

Szczecin leży nad Odrą i jezio-
rem Dąbie. Pod względem wielko-
ści jest trzecim miastem w Polsce 
i zamieszkuje go prawie 500 tys. 
mieszkańców! Mimo że od morza 
dzieli je w linii prostej 65 kilome-
trów, jest znanym miastem porto-
wym. Znajdują się tu liczne stocznie 
jachtowe, remontowe, a ośrodek 
słynie z tradycji morskich. 

Historia miasta
Pierwsza osada na terenie 

obecnego Szczecina pojawiła się na 
przełomie VII i VI wieku p.n.e. Była 
to osada kultury łużyckiej. Samo 
wzgórze zamkowe jest zamieszka-
łe od 700 roku n.e. W IX wieku na 
wzgórzu został postawiony gród 
otoczony fosą, a wokół niego roz-
winęła się osada rybacka. W 967 
roku Mieszko I przyłączył Pomo-
rze do Polski. W 1005 roku terena-
mi tymi władał Bolesław Chrobry. 
Liczne podboje Chrobrego na po-
łudniu i walka z Czechami spowo-
dowały osłabienie jego władzy na 
północy. Doszło od dużego usamo-
dzielnienia się książąt pomorskich. 
Dopiero za panowania Bolesława 
Krzywoustego, w 1121 roku książę 
Warcisław złożył hołd lenny kró-
lowi Polski. Wkrótce też Szczecin 
wszedł w skład Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 
W połowie XIII wieku książę Bar-
nim nadał miastu prawa miejskie, 
stało się ono miastem hanzeatyc-
kim. Barnim III Wielki wybudował 
swoją siedzibę „Kamienny Dom” 
oraz kaplicę Ottona. 

W 1474 roku władzę w Szczeci-
nie objął książę słupski Bogusław X, 
który zjednoczył całe Pomorze Za-
chodnie ze Szczecinem jako stolicą. 
Miasto przechodziło pod panowa-
nie różnych władców: a to książąt 
niemieckich, a to władców szwedz-
kich. Po wojnie trzydziestoletniej, 
w 1654 roku, Pomorze zostało 
podzielone między Brandenbur-
gię a Szwecję, która to otrzyma-

ła Szczecin. W 1720 roku królowa 
szwedzka sprzedała Szczecin kró-
lowi pruskiemu Fryderykowi Wil-
helmowi II za 2 miliony talarów. 

W 1939 roku zostało utwo-
rzone tzw. Wielkie Miasto Szcze-
cin. W okresie II wojny światowej 
w mieście i okolicach utworzono 
ponad 100 obozów pracy. Ośrodek 
został wyzwolony przez Armię Ra-
dziecką w kwietniu 1945 roku. Nie-
stety, bardzo ucierpiał z powodu 
działań wojennych.

Co ciekawego 
można zwiedzić 
w Szczecinie?
Zamek Książąt Pomorskich 

– początki zamku sięgają 1346 
roku, kiedy książę Barnim III wybu-
dował na wzgórzu swoją siedzibę 
„Kamienny Dom” oraz kaplicę Ot-
tona. Zamek był wielokrotnie prze-
budowywany, między innymi po 
pożarze w 1530 roku. Do najwięk-
szej rozbudowy doszło za czasów 
księcia Jana Fryderyka w 1582 roku. 
Po wymarciu rodu Gryfitów, za-
mek stał się siedzibą namiestnika 
szwedzkiego, a od 1720 roku stacjo-

nował tu garnizon pruski. Właśnie 
wtedy został poważnie zniszczony, 
a degradacja pogłębiła się na sku-
tek nalotów alianckich podczas II 
wojny światowej. Do odbudowy 
zamku przystąpiono bardzo późno, 
dopiero w1958 roku i trwała ona aż 
do 1980 roku. Obecnie zamek jest 
własnością Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego. Mieści się 
w nim centrum kulturalne, teatr, 
kino. Jest też zaplecze kulinarne. 
W tym miejscu odbywają się liczne 
spotkania kulturalne, występy ar-
tystyczne i historyczne, koncerty. 

Wały Chrobrego – taras wi-
dokowy usytuowany na skarpie 
wzdłuż brzegu rzeki Odra o długo-
ści 500 m. Powstał w 1907 r. jako 
słynne założenie architektonicz-
no-urbanistyczne będące wizerun-
kiem miasta. Wzdłuż wałów zloka-
lizowane są siedziby ważniejszych 
instytucji: urzędu wojewódzkiego, 
Muzeum Narodowego oraz Szko-
ły Morskiej. Niedaleko znajduje się 
wzgórze zamkowe. Z wałów rozpo-
ściera się wspaniały widok na Odrę 
i cumujące tu statki. To właśnie 

tutaj odbywają się słynne zloty ża-
glowców świata. 

Muzeum Narodowe w Szcze-
cinie –  budynek oddany do użyt-
ku w 1913 r. od początku był zwią-
zany z muzeum miejskim. Można 
było tu spotkać bogate zbiory 
archeologiczne i etnograficzne 
Europy i Afryki. Obecnie budynek 
pełni również rolę muzeum. Jest 
tu przechowywana i eksponowa-
na największa w Polsce zabytkowa 
kolekcja kultur pozaeuropejskich.

Muzeum Tradycji Regional-
nych – to kolejne muzeum wcho-
dzące w skład Muzeum Narodo-
wego. Jest usytuowane w centrum 
miasta, w barokowym budynku 
Sejmu Stanów. Budynek powstały 
w XVIII wieku w przeszłości służył 
jako miejsce obrad samorządu 
pomorskiego. W okresie między-
wojennym był siedzibą Pomor-
skiego Muzeum Krajowego. Po 
wojnie budynek został przejęty 
przez Muzeum Pomorza Zachod-
niego, a obecnie mieści się w nim 
jedna z filii Muzeum Narodowego. 
W jego wnętrzach możemy obej-

rzeć zabytki sztuki pomorskiej. 
W muzeum mieszczą się ekspozy-
cje stałe:

• Gabinet Pomorski. W zwier-
ciadle monet, banknotów i pieczę-
ci,

• Złoty wiek Pomorza. Sztu-
ka na dworze książąt pomorskich 
w XVI i XVII wieku,

• Stare srebra,
• Lapidarium z rzeźbami „Moj-

żesz” B. Bleekera oraz „Fryderyk II 
Wielki” J.G. Schadowa. 

Oprócz tych wystaw stałych, 
bardzo często organizowane są 
wystawy czasowe oraz warsztaty 
edukacyjne dla młodzieży. 

Bazylika Archikatedralna 
św. Jakuba Apostoła – główny 
kościół rzymskokatolicki Szcze-
cina, zlokalizowany na starówce. 
Zbudowany na przełomie XVI i XVII 
wieku w stylu gotyckim. W czasie II 
wojny światowej został całkowicie 
zniszczony, ale w latach powojen-
nych z dużą pieczołowitością od-
budowano go. W jego wnętrzach 
możemy spotkać między innymi 18 
płaskorzeźb z XV wieku, krucyfiks 
w kształcie Drzewa Życia z wy-
spy Uznam, również z XV wieku. 
W bazylice jest wiele kaplic: kaplica 
Książąt Pomorskich, kaplica Armii 
Krajowej, kaplica Św. Wojciecha 
czy też kaplica Św. Maksymiliana 
Kolbe.

Szczecin to miasto z bogatą 
tradycją historyczną. Jest tam wie-
le miejsc, które warto zobaczyć, 
a które nie zostały uwzględnione 
w tym opracowaniu. Szczecin to 
również miasto pełne parków i te-
renów spacerowych oraz stocznia 
szczecińska, która zasłynęła jako 
miejsce walk z komunistycznymi 
władzami. Wreszcie Szczecin to 
port, z którego możemy wypłynąć 
w szeroki świat. 

(Maw)
fot. (Maw), internet

Szczecin z lotu ptaka

Na Odrze znajdują się barki – restauracje Wały Chrobrego - reprezentacyjne miejsce Szczecina
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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)

Będziesz teraz wyjątkowo optymistyczny, pozytyw-
nie nastawiony do innych, a co za tym idzie – to-
lerancyjny. Przebaczysz ludziom dawne przewinienia 
i wykażesz dużo cierpliwości względem tych, którzy 
będą popełniać błędy. Wykorzystaj ten dobry czas na 
zawarcie nowych znajomości. Ale bądź ostrożny i nie 
baw się w swatkę, bo ściągniesz na siebie kłopoty.

Jeśli nie musisz, nie podejmuj teraz żadnych decyzji, 
a zwłaszcza tych wiążących się z ryzykiem. To nie jest 
też dobry moment na wprowadzanie zmian w życiu. 
Lepiej odpuść i poczekaj na wsparcie planet. Będziesz 
miał tendencję do czarnowidztwa i wyolbrzymiania 
kłopotów, co zirytuje twoje otoczenie. Staraj się nie 
dopuścić do kłótni, ignoruj zaczepki.

Trudnych spraw masz po dziurki w nosie, ale powoli 
wszystko zacznie się układać. Finał niektórych tema-
tów może cię zaskoczyć, jednak będziesz się cieszył, 
że masz je już z głowy. W pracy bądź ostrożny. Pa-
miętaj, by nie polegać na osobach, które kiedyś cię 
zawiodły i nie zlecać im zadań. Weekend koniecznie 
poświęć na odpoczynek, naładuj baterie.

Pracowity czas. Z taką werwą przystąpisz do reali-
zacji obowiązków służbowych, że konkurencja zo-
stanie daleko w tyle. Możesz liczyć na premię, więc 
już rozglądaj się po wyprzedażach, żeby dobrze ją 
spożytkować. Dobra pora, by zmienić coś w swoim 
wyglądzie.

Będziesz teraz niebezpieczny dla towarzystwa. Jak 
tylko znajdziesz się w gronie osób, od razu odkryjesz 
ich sekrety, romanse, plany. Lepiej nie afiszuj się ze 
swoją intuicją. Poczujesz się niezręcznie, bo jedna ze 
spraw będzie dotyczyć twojej przyjaciółki. Póki nie 
masz dowodów, milcz.

Odstaw na półkę myślenie o tym, co wypada, a co 
nie. Od czasu do czasu dobrze jest odrzucić kon-
wenanse i zrobić to, na co ma się ochotę. Popuść 
wodze fantazji, a w końcu przestaniesz się nudzić. 
Ożywienie gwarantowane. Dobrze to zrobi twojemu 
związkowi.

Zajmiesz się porządkowaniem wszystkiego. De-
nerwować cię będzie nieład i w kobiecej torebce, 
i w segregatorze z dokumentami. Kiedy już wszyst-
ko ułożysz jak należy, poczujesz ulgę. Weekend 
poświęć rodzinie. Któryś z krewnych będzie potrze-
bował twojej rady.

Poczujesz się ważny i doceniony, bo krewni i przyja-
ciele postanowią skorzystać z rad, które im ostatnio 
dałeś. A że będą potrzebować twojej pomocy w nie-
których kwestiach, w najbliższych dniach będziesz 
wyjątkowo zajęty. Staraj się jednak, by nie ucierpiały 
na tym twoje sprawy. W weekend nie odrzucaj zapro-
szenia na imprezę. Poznasz kogoś ciekawego.

Zajmiesz się porządkowaniem spraw rodzinnych. 
Postanowiłeś, że w nowym roku pogodzisz zwaśnio-
nych od dawna krewnych, którzy już nie pamiętają, 
o co się pokłócili, ale nadal unikają swojego towa-
rzystwa. Twoja misja pokojowa zakończy się suk-
cesem, o ile nie będziesz za bardzo się wymądrzał. 
Warto zaprosić partnera na romantyczną kolację.

Ostatnio dobrze wiedzie ci się w pracy, a konkuren-
cja nie śpi. Spodziewaj się złośliwych zaczepek z jej 
strony. Najlepsze, co możesz zrobić, to je zignoro-
wać. Ale poczujesz niesmak, a to będzie rzutowało 
na inne sfery twojego życia. Zaczniesz wyolbrzymiać 
problemy i użalać się nad sobą. W porę zapanuj nad 
złymi emocjami. Myśl pozytywnie, a będzie lepiej.

Ktoś wreszcie doceni twoje zalety i starania, co wprawi 
cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że ludzie są faj-
ni, staniesz się otwarty i nie będziesz szczędził innym 
komplementów. Bez wahania przyjmuj zaproszenia 
na różne spotkania, w tym zawodowe. Poznasz ludzi, 
którzy będą mogli ci pomóc w kolejnych miesiącach. 
Spodziewaj się korzystnych zmian.

Tylko spokój może cię uratować. Ktoś będzie chciał 
wystawić na próbę twoją cierpliwość. Obiecał pomoc, 
a w efekcie zajmie się swoimi sprawami i wszystko 
spadnie na ciebie. Poradzisz sobie, ale nie trać energii 
na nerwy. W domu sielska atmosfera, w weekend spo-
dziewaj się gości. Usłyszysz wiele komplementów na 
temat talentu kulinarnego.

Kolorowanki dla dzieci
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Szkolny Klub Sportowy to 
projekt Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki nawiązujący do dawnej 
formuły sportowych zajęć po-
zalekcyjnych dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych. 

– Pierwsza edycja progra-
mu była rekordowa pod wieloma 

względami, odbyło się 855 tys. za-
jęć przeprowadzonych przez po-
nad 13 tys. nauczycieli, w których 
w sumie uczestniczyło ponad 280 
tys. dzieci i młodzieży – tłuma-
czy Monika Płaczkowska, specja-
lista ds. marketingu i promocji 
projektów sportowych. – Skala 
programu jest imponująca, ale to 

dopiero początek. Minister sportu 
i turystyki Witold Bańka zapowie-
dział, że celem na kolejną edycję 
programu jest objęcie programem 
100 proc. gmin i zwiększenie licz-
by dzieci i młodzieży szkolnej re-
gularnie uprawiającej sport. 

Z badań przeprowadzonych 
przez Najwyższą Izbę Kontroli 

wynika, że 15 proc. uczniów klas 
IV- VI szkoły podstawowej i 30 
proc. licealistów w ogóle nie bie-
rze udziału w zajęciach z wycho-
wania fizycznego. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia rekomenduje, 
aby każde dziecko w wieku szkol-
nym przynajmniej przez godzinę 
dziennie było aktywne ruchowo. 
Program Szkolny Klub Sporto-
wy, poprzez swoje fundamen-
talne założenia, bezpośrednio 
przyczynia się do realizacji tego
zadania.

– Podstawowym celem pro-
gramu jest doprowadzenie do 
wzrostu aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży – dodaje Mo-
nika Płaczkowska. – Jest to rów-
nież środek służący zapobieganiu 
epidemii otyłości i wad postawy 
wśród najmłodszych, a dla na-
uczycieli okazja do odkrywania 
i rozwijania talentów pośród swo-
ich podopiecznych.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe 
w ramach programu SKS są pro-
wadzone w różnorodnych i do-
stosowanych do potrzeb uczest-
ników formach, odbywają się dwa 
razy w tygodniu w jednostkach 
60-minutowych. W wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w za-
jęciach SKS uczestniczyło ponad 
14 tys. dzieci z 515 szkół na terenie 
całego województwa. Programem 
objęto 23 powiaty i 105 gmin.

Zajęcia SKS są prowadzone 
przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego, którzy odgrywają nie-

zwykle istotną rolę w realizacji 
programu.

– To właśnie oni najlepiej 
znają predyspozycje i zaintere-
sowania swoich podopiecznych, 
wiedzą w jaki sposób ich zmoty-
wować, a także jak wskazać wła-
ściwą ścieżkę rozwoju – tłumaczy 
Płaczkowska. –  Doceniamy ich 
zaangażowanie i wierzymy, że 
takie działania są w stanie roz-
budzić w dzieciach i młodzieży 
pasję do sportu oraz aktywności 
fizycznej.

Kluczową rolę odgrywają 
również operatorzy wojewódzcy, 
którzy odpowiadają za rekruta-
cję nauczycieli, monitoring za-
dania na terenie województwa 
i współpracę z przedstawicielami 
jednostek samorządu terytorial-
nego. To właśnie sprawna i owoc-
na współpraca zaangażowanych 
podmiotów umożliwia prawidło-
wą realizację programu.

Druga edycja programu rusza 
już niebawem. Lista operatorów 
wojewódzkich oraz szczegółowe 
informacje o programie znajdują 
się na stronie: szkolnyklubsporto-
wy.pl.

oprac. (ToB)
fot. nadesłane

– Dzięki ludziom, którym 
nie jest obojętny los chorych 
dzieci i młodzieży, udało się 
zebrać bardzo dużo rzeczy – 
mówi dyrektor SP w Dębowej 
Łące Justyna Świdzicka. – 18 
grudnia wraz z grupą młodzieży 
i opiekunami: Kariną Słapińską, 
Janem Bliźniakiem oraz ks. Pio-
trem Rutkowskim pojechaliśmy 
do Domu Pomocy Społecznej 
w Grabiu, aby przekazać zebrane 
dary. Wszyscy uczestniczyliśmy 

w mszy świętej, którą prowa-
dził ks. Piotr Rutkowski, a na-
stępnie wysłuchaliśmy koncertu 
kolęd i pastorałek w wykonaniu 
naszych uczniów ze szkolnego 
chórku. Były to niezapomnia-
ne chwile, młodzież nie kryła 
wzruszenia  i zadowolenia, że 
mogła przyczynić się do tego, 
aby wychowankowie placówki 
w Grabiu mieli udane święta – 
podkreśla Justyna Świdzicka.

Wybór placówki, której 

podopiecznym pomogli miesz-
kańcy Dębowej Łąki, nie był 
przypadkowy, ponieważ parafia 
w Grabiu (woj. małopolskie) to 
wcześniejsza parafia ks. Piotra. 
Wszystkim uczestnikom spotka-
nia udzieliła się atmosfera świąt 
Bożego Narodzenia, a dyrektor 
Justyna Świdzicka podziękowa-
ła swoim uczniom za tak piękny 
dar serca. 

(krzan)
fot. nadesłane Dzieciom z DPS-u w Grabiu życzliwy gest młodzieży sprawił wiele radości

Nie jest ważne jak wielka jest pomoc, ważne jest, jak wielkie są chęci jej 
udzielenia – podkreślają uczniowie z Dębowej Łąki

Wraz z młodzieżą dary zawieźli m.in. dyrektor Justyna Świdzicka oraz Jan Bliźniak

Rekreacja

SKS-y wróciły do szkół
Ministerstwo Sportu i Turystyki podsumowało pierwszą edycję programu Szkol-
ny Klub Sportowy. W naszym województwie w zajęciach uczestniczyło ponad 
14 tys. dzieci z 515 szkół na terenie całego województwa.

Szlachetnych serc nie brakuje
GMINA DĘBOWA ŁĄKA  Tuż przed świętami Bożego Narodzenia grupa uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Dębowej Łące przeprowadziła zbiórkę słodyczy i maskotek, które zostały podarowane dzieciom 
z Domu Pomocy Społecznej w Grabiu

Więcej zdjęć na naszej stronie:
WABRZEZNO-CWA.PL
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reklama w cwa

tel. 608 688 587
ZaDZWoŃ

cwa

Pomorska poczta 
XX wiek  Jak w naszym regionie działała przedwojenna 
poczta i telegraf? Dawniej było to prawdziwe okno na świat, 
dzięki któremu nawet z miasta powiatowego można było 
porozumieć się z zagranicą

Wchodząc na przedwojenną 
pocztę mieliśmy do dyspozycji 
aż 100 rożnych opcji wysyłek 
pocztowych oraz 60 rożnych ta-
ryf telefonicznych i telegraficz-
nych. Na telefon było znać wów-
czas tylko nielicznych, więc ten 
znajdujący się na poczcie był 
jedyną opcją dla niezamożnych 
mieszkańców. W 1935 rok utwo-
rzono jednostki kierownicze. 
Były to poczty wiodące, które 
miały pd sobą inne, mniejsze 
oddziały pocztowe. Taką jed-
nostką kierowniczą były m.in. 
poczty w Lipnie, Wąbrzeźnie 
czy Rypinie. 

Prawdziwa modernizacja 
poczty nastąpiła w połowie lat 
30. Pocztę zaczęto przewozić 
powszechnie samochodami. 
W urzędach pojawiły się auto-
matyczne telefony, a przy dro-
gach kable dalekosiężne. Ich 
specjalna budowa umożliwiała 
przesyłanie danych w postaci 
ludzkiego głosu na dalsze od-
ległości, nawet te międzypań-
stwowe. W całym wojewódz-
twie pomorskim działały 24 
poczty kierujące i 638 placówek 
pocztowych. W tej liczbie znaj-
duje się 131 typowych urzędów 
pocztowych, jak ten w Golubiu 
czy Kowalewie, ale także 336 
agencji i pośrednictw poczto-
wych. Te mieściły się najczę-
ściej w większych sklepach. 
Obszerny teren województwa 
obsługiwało 1000 listonoszów 
wiejskich. Większość jeździła 
rowerami. 

Celem telekomunikacji 
w pierwszych latach istnienia 
było połączenie z resztą kra-
ju portu w Gdyni. Udało się to 

doskonale, ponieważ w nowym 
porcie zainstalowano pierwszą 
w kraju automatyczną centra-
lę telefoniczną. Dzięki temu 
nie było konieczne łączenie się 
z centralą i proszenie pani tam 
pracującej, by ta łaskawie prze-
łączyła kabelki umożliwiając 
połączenie międzymiastowe. 
Na jednym przewodzie nowej 
centrali można było prowadzić 
swobodnie aż 4 rozmowy. Wów-
czas był to rekord. 

W roku 1934 sporządzono 
ogólny plan przebudowy sieci 
międzymiastowej, uwzględ-
niający wytyczne opracowane 
przez Państwowy Instytut Te-
letechniczny i zasady ustalone 
na międzynarodowych i świa-
towych konferencjach. Plan 
ten przewidywał budowę i uru-
chomienie magistrali kablowej 
Warszawa – Gdynia. Jednocze-
śnie przystąpiono do budowy 
central automatycznych miej-
skich i nowych central między-
miastowych, przystosowanych 
do pracy na kablu w ważniej-
szych miejscowościach. W roku 
1934 uruchomiono centrale au-
tomatyczne w Toruniu, Gru-
dziądzu i Tczewie. W urzędach 
instalowano urządzenia zwa-
ne wzmacniakami. Dzięki nim 
rozmawiając z kimś z Zakopa-
nego albo Warszawy słyszeli-
śmy dokładnie co mówi. Bez 
wzmacniaków sygnał potrafił 
być ledwo słyszalny. Nic dziw-
nego, że częstą scenką z poczty 
było krzyczenie wniebogłosy 
do słuchawki w publicznej roz-
mównicy. W 1938 roku odnoto-
wywano już egzotyczne połą-
czenia np. Toruń – Anglia lub 

Bydgoszcz – Australia. 
Równie ważna była łączność 

z przebywającymi na morzach 
statkami polskimi. W Gdyni 
zbudowano radiostację nadaw-
czo-odbiorczą dużej mocy, która 
umożliwiała taki kontakt. Dą-
żąc do spopularyzowania usług 
w zakresie telefonu, udzielano 
zniżek opłat instalacyjnych 
oraz wprowadzano najrozma-
itsze udogodnienia dla abo-
nentów. Uruchomiono dodat-
kowe usługi np. Zegarynka na 
telefon a także „przepowiednia 
pogody”, którą zwano „pimów-
ką” (od Państwowego Instytutu 
Meteorologii). Powiat wąbrzeski 
odpowiadał za zaledwie 1 proc. 
wszystkich opłat telefonicznych 
w województwie. Wąbrzeźno za 
1,8 proc. Dominowała i to zdecy-
dowanie Gdynia. 

Jeśli chodzi o przesyłki to 
doręczano je dość szybko. Te 
ze stolicy w Toruniu czy Lip-
nie znajdowano już następnego 
dnia po doręczeniu. Zdarzało 
się, że list wysłany z Torunia 
rankiem popołudniu był już 
w Bydgoszczy u adresata. Pocz-
tę przewożono ambulansami 
pocztowymi, ale także prywat-
nymi autobusami. Z właścicie-
lem takiego pojazdu podpisy-
wano koncesję i płacono stały 
ryczałt. W 1934 roku liczba am-
bulansów pocztowych na Po-
morzu wynosiła 100.  Przesyłki 
zagraniczne wysyłano morzem. 
Latem było możliwe nadanie 
bardzo drogiej paczki lotniczej. 
Samoloty pocztowe startowały 
z Rumi do Berlina i dalej do ko-
lejnych miast. 

Najwięcej poczt znajdowa-
ło się na wybrzeżu. W każdej 
miejscowości, gdzie przebywa-
li letnicy starano się, by mieli 
szybki dostęp do wieści z reszty 
kraju. W niektórych ośrodkach 
działały nawet pośrednictwo 
pocztowo-telegraficzne plażo-
we. Dzięki niemu przebywający 
na plaży urzędnik albo ary-
stokrata mógł przedzwonić do 
stolicy i załatwić pilące sprawy. 
Działała także poczta obchodo-
wa. Listonosz chodził od pen-
sjonatu do pensjonatu i zbierał 
wiadomości, które wysyłano 
telegrafem. Przed wojną poczta 
na Pomorzu nadawała zatrud-
nienie 5 tysiącom ludzi. W sa-
mej Gdyni było to 500 osób, dla 
których budowano bloki. Każdy 
pracownik miał status urzędni-
ka państwowego. 

(pw)

Miasto Wierzynków 
Toruń kontra Bydgoszcz – spór ciągnący się od lat 
w 1933 roku miał swój wąbrzeski wątek. 

XX wiek 

W 1933 roku władze pań-
stwowe postanowiły przenieść 
Dyrekcję Kolejową z Gdańska 
(który był wówczas de facto 
zagranicą) do Torunia lub Byd-
goszczy. Między oboma mia-
stami wybuchł konflikt o to, 
które jest bardziej godne. Oba 
miasta szukały sprzymierzeń-
ców. Toruń zwrócił się do Wą-
brzeźna, jako ośrodka powia-
towego. W kuluarach krążyły 
plotki, że Toruń obiecał zwięk-
szenie liczby kolejarzy, którzy 
zamieszkają w Wąbrzeźnie. 
Bydgoszczanie byli wściekli 
na Wąbrzeźno. Jeden z tamtej-
szych dziennikarzy pisał: 

– Wąbrzeźno, miasto Wie-
rzynków pomorskich, bogatego 
patrycjatu kupieckiego, jesz-
cze nie tak dawno żyło pełnią 
przemysłowego i handlowego 
rozpędu. Dość powiedzieć, że 
gdy obiecujący na przyszłość 
kawaler z dalszej lub bliższej 
okolicy Pomorza potrzebował 
dla powiększenia swego inte-
resu ,,wżenić się w cudzy” do-
brze prosperujący interes, lub 
za małżonkę pojąć posażną 
dziewoję, niechybnie pierwsze 
swe narzeczeńskie demarche 
rozpoczynał od Wąbrzeźna. 
Jakże dzisiaj zubożał ten patry-
cjat. Handel śpi snem kryzysu, 
z dawnej zamożności pozosta-
ły wspomnienia. Jużci, że 6ą 
wyjątki, ale i te rzadkie okazy 
tutejszej zamożności, jakby się 
zaraziły śpiączką powszechnej 

biedy, bo mimo, że leżą, jak to 
się mówi, na piernatach walutą 
wypchanych, często-gęsto po-
stękują płaczliwie, skarżąc się, 
że nieraz na obiad nie mają. 
Oczywiście taki objaw obłudy 
jest smutnem zjawiskiem spo-
łecznem, ale cóż poradzić; typ 
Harpagona nie jest wyłącznym 
produktem naszych czasów.

Zgryźliwy ton miał w so-
bie nieco prawdy, ponieważ 
kryzys przełomu lat 20 i 30. 
mocno dotknął wąbrzeską go-
spodarkę. Największym ciosem 
był upadek zakładów Pe Pe Ge 
z Grudziądza: 

– Wąbrzeskie City, rynek, 
zazwyczaj ruchliwy prze-
ważnie pusty obecnie, jak po 
ostatniej wizycie egzekutora; 
snują się po nim leniwe posta-
cie bezrobotnych i mądrują się 
na wszystkie tematy, a najczę-
ściej o magistracie, jakby ten 
burmistrz winien był zarówno 
wojnie światowej, jak i temu, 
że ten lub inny bezrobotny nie 
otrzymał zapomogi.

Bydgoszczanie ośmieszy-
li także wąbrzeski dworzec za 
to, że był jeszcze w 1933 roku 
oświetlany naftą. Było to dziw-
ne, ponieważ zaledwie kilka-
dziesiąt metrów obok zaczynał 
się szpaler latarni elektrycz-
nych należących do miasta. 
Tak czy siak, dyrekcję kolei 
przeniesiono do Torunia. Pozo-
stała tam do 1939 roku. 

(pw)

Od kłótni do strzałów 
Zazwyczaj informując o historyczny zatargach 
i kłótniach opisujemy mężczyzn. Czasem to ko-
biety potrafiły wywołać wielką awanturę. W 1934 
roku finałem jednej z kłótni był strzał.

XX wiek

Stronami sporu były: wła-
ścicielka domu przy dworcu 
w Wąbrzeźnie Julianna Ćwi-
klińska i jej dzierżawczyni Apo-
lonia Zdziebło. Panie nie pałały 
do siebie miłością, a na dodatek 
doszło miedzy nimi do swarów 
na tle majątkowym. Zdziebłowa 
wyprowadzała się z nierucho-
mości Ćwiklińskiej i miała za-
brać część rzeczy, które właści-
cielka domu uważała za swoje. 

Do sporu dotarł szwagier 
Zdziebłowej – Jan w towarzy-
stwie trzech bezrobotnych, acz 
rosłych mieszkańców: Jana, Fe-
liksa i Makstmiliana. Przystą-
pili oni do wynoszenia rzeczy 
z mieszkania. Bezsilna Ćwikliń-
ska wezwała na pomoc członka 
swojej rodziny, 57-letniego Józe-

fa Padowskiego. Ten otworzył 
okno i oddał w kierunku ro-
botników cztery strzały. Jedna 
z kul raniła śmiertelnie Maksy-
miliana Rodzińskiego. Padziń-
skiego oddano pod sąd i skaza-
no. Tak z niewielkiego konfliktu 
wyrosła sprawa o morderstwo. 

(pw)
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Kościół i dyskoteka
Tym razem w ramach cyklu „Było i jest” prezentu-
jemy niemieckie pocztówki przedstawiającą Wiel-
dządz w gminie Płużnica. Zachęcamy do publikacji 
starych zdjęć na łamach naszego tygodnika.

Było i jest Prezentowane pocztówki 
pochodzą z początków XX wie-
ku. Widzimy na niej ewangelic-
ki kościół – dziś świątynia jest 
w rękach prywatnych. Jeszcze 
kilka lat temu istniała tu dys-
koteka. Tuż obok widać dawny 
dom pastora (plebania), budy-

nek dawnej niemieckiej szkoły 
oraz przystanek kolejki. 

Apelujemy do mieszkańców 
powiatu wąbrzeskiego o nadsy-
łanie do naszej redakcji starych 
zdjęć i widokówek, które poka-
zywałyby jak zmienił się świat 
wokół nas. Można się z nami 

Nauką, która zajmuje się 
badaniem więzi zachodzący 
między ludźmi jest genealogia. 
W szczególności przedmiotem 
zainteresowania genealogii są 
wybrane rodziny i rody, ich po-
chodzenie, historia oraz wza-
jemne relacje rodzinne i losy 
poszczególnych członków ro-
dziny. Badania genealogiczne 
prowadzi się na podstawie źró-
deł, w tym zwłaszcza metryk. 
Po ustaleniu niezbędnych fak-
tów, sporządza się tablice ge-
nealogiczne – drzewa, które 
w przystępny sposób ukazują 
relacje między członkami ro-
dziny. 

Prowadzeniem badań ge-
nealogicznych zajmuje się ge-
nealog. Może to być genealog 
zawodowy, traktujący gene-
alogię jako profesję, lub gene-
alog amator, zajmujący się ge-
nealogią rodzinną jako hobby. 
W przeszłości przedmiotem za-
interesowań były głównie dy-
nastie panujące i rody szlachec-
kie. Współcześnie genealodzy 
podejmuje się badania rodzin 
pochodzących ze wszystkich 
stanów społecznych. 

Przeglądając strony inter-
natowe dotyczące genealogii 
możemy odnaleźć kilka cie-
kawych witryn, które pomogą 
nam rozpocząć badania. Warto 
wejść na stronę www.ornatow-
ski.com i www.genpol.com. Na 
rynku wydawniczym dostępne 
są również podręczniki gene-
alogii. Można znaleźć tam in-
formacje przydatne nie tylko 
na początku przygody z dzieja-
mi rodziny.

Pierwszym krokiem, któ-
ry powinien zrobić genealog – 
amator jest spisanie informacji 
o członkach rodziny, które sam 
zna. Należy przeprowadzić 
ankietę wśród najstarszych 
członków rodziny. Genealog 
powinien pytać się w pierwszej 
kolejności o imiona, nazwiska, 
daty urodzenia, zgonu, chrztu, 
zawarcia małżeństwa, miejsca 
zamieszkania i urodzenia oraz 
liczbę dzieci. Gdy spisze się te 
wszystkie dane, warto przed-
stawić efekty pracy na dużej 
kartce papieru. Tak rozpoczyna 
się tworzenie drzewa genealo-
gicznego. 

Genealog powinien odwie-

dzić miejsca związane z ro-
dziną.  Warto wybrać się na 
miejscowe cmentarze i sfoto-
grafować nagrobki. Gdy zbie-
rzemy wszystkie informacje od 
członków rodziny, należy wy-
brać się archiwów. Najbliższe 
archiwa znajdują się w: Toru-
niu i Bydgoszczy i Włocławku. 
Pewne informacje o przodkach 
można znaleźć w dokumen-
tach kościelnych, między inny-
mi w archiwum diecezjalnym 
Płocku. Korzystanie z archiwa-
liów wymaga pewnej wiedzy. 
W związku z tym, na początku 
proponujemy badanie swojej 
historii na podstawie dostęp-
nych rodzinnych źródeł oraz 
baz internetowych. 

Dużą pomocą w poszuki-
waniu historii rodzin z naszego 
regionu służyć może strona in-
ternetowa www.szpejankowski.
eu oraz fanpage na facebooku 
„Genealogia Ziemi Dobrzyń-
skiej”. Obie strony prowadzą 
bracia Ireneusz i Dariusz Szpe-
jankowscy, pochodzący z Golu-
bia-Dobrzynia. Przypominamy 
fragment wywiadu z jednym 
z nich dotyczący genealogii. 

– Niesamowitą frajdę spra-
wia nam dzielenie się zdobytą 
wiedzą, ale też  często korzy-
stamy z wiedzy bardziej za-
awansowanych genealogów, 
którzy  jak twierdzą, rozpozna-
ją nasz portal i udzielają bezin-
teresownej pomocy – twierdzi 
pan Dariusz. – Genealogia uczy 
cierpliwości, pokory i jest za-
raźliwa jak cholera. Badanie hi-
storii rodziny to i również po-
znawanie tzw. ciemnych stron, 
które miały miejsce w prawie 

każdej rodzinie, a były skrzęt-
nie ukrywane przez lata przez 
naszych przodków. Kto nie jest 
przygotowany na tego typu in-
formacje: rozwody, nieślubne 
dzieci, służba w obcej armii, 
niecne czyny poprzedników, 
niech sobie da spokój z gene-
alogią, gdyż traktowanie ich 
tylko wybiórczo do niczego nie 
prowadzi, a z genealogią to na 
pewno nie ma nic wspólnego.

Szymon Wiśniewski

Jak szukać przodków?
GENEALOGIA  Poszukiwanie informacji o swoich przodkach jest bardzo popularne. Podpowie-
my, jak i gdzie szukać swoich korzeni. Zachęcamy do odwiedzenia fanpage’a „Genealogia Ziemi 
Dobrzyńskiej” na popularnym portalu społecznościowym

SłOWNIk GENEALOGA

Badając dzieje swoich przodków, należy rozumieć kilka pojęć genealo-
gicznych. Są to przede wszystkim takie terminy jak:
Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem 
rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów.
Protoplasta – najstarszy znany przodek, od którego wywodzi się jakiś 
ród. Inaczej osoba, poza którą nie sięga historia danego rodu.
Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, 
który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie 
określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich 
aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu.
Drzewo genealogiczne po kądzieli – drzewo rodziny ze strony matki
Drzewo genealogiczne po mieczu – drzewo genealogiczne ze strony 
ojca

kontaktować w siedzibie redak-
cji w Golubiu-Dobrzyniu lub 
drogą telefoniczną pod nume-
rem 608 154 720 i elektronicz-
ną pod adresem: s.wisniewki@
wpr.info.pl. 

(szyw)
fot. zbiory prywatne



Usługi

Wyburzenia , rozbiórki wraz z wy-
wozem gruzu i odpadów. Transport 
wywrotka 16t oraz usługi Koparko-
Ładowarką.

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

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

Transport koni, krów i innych zwie-
rząt na terenie całej Polski. Atrak-
cyjne stawki i fachowe podejście. 
Tel 669 450 043

PRACA

W związku z powstaniem 
nowych stanowisk pracy 
zatrudnimy 40 osób do prac 
produkcyjnych i magazyno-
wych. Zapewniamy umowę 
o pracę, 2 zmiany i darmo-
wy transport. 566462026 lub 
608549221

Drewno/Węgiel

Drewno opałowe mieszane liścia-
sto/iglaste. Suche , Pocięte na 25-
30cm. Możliwy transport .

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

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

Kupię/Sprzedam

Kupię złom stalowy, sam odbiorę, 
waga, gotówka od ręki. Kontakt pod 
nr. tel. 783 011 261

Nieruchomości

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

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

Rolnictwo

Kupię knury maciory odbiór z go-
spodarstwa 725 804 742

Sprzedam 2,52 ha ziemi w miejsco-
wości Klonowo, gmina Zbójno. Tel. 
507 665 029, 507 618 304

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwo-
wa, garaże (blaszaki). Zadzwoń 514 
866 203 lub 56 474 09 20
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Auto Handel-Komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, ul. Lidzbarska 10B, Brodnica,  kon-
takt pod nr. tel. 603 858 933

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

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

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

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

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

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

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

Bigum - skup aut gotówka, tel. 601 917 253

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, 
tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

Kocimski Film-studio fotograficzne. Zdjęcia do 

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

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

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

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

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

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

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

Dampol transport wapna tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REHABILITACJA WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 
2/2 TEL. 606125581

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pogotowie numer alarmowy 999 lub 112 
z telefonu kom.

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

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

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

serwisy

skup aut / demontaż

stacje paliw

usługi

Budownictwo
usługi

Dom
wyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Edukacja
szkoły językowe

Kredyty i pożyczki
Finanse i bankowość

Gabinety
weterynaryjne

Hotele

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

usługi

Składy opału

Sport i rekreacja
rowery

usługi

Surowce / skupy

AdministracjaAdministracja

Numery alarmoweNumery alarmowe

Oświata

Pomoc społecznaPomoc społeczna

PrzedsiębiorstwaPrzedsiębiorstwa
komunalne

Przedsiębiorstwa
komunalne

Przedsiębiorstwa

Zdrowie

Zdrowie

Fotografia

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

Nieruchomości

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Praca

Nieruchomości

Węgiel/drewno

Kupię/Sprzedam

Rolnictwo

Różne

Usługi

NIEMCY-HOLANDIA
PRZEWÓZ OSÓB
tel. 698 239 698

Szymański Express Brodnica
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Tego samego dnia odbył się 
kiermasz świąteczny przygoto-
wany przez Beatę Osińską oraz  
Małgorzatę Sukowską. Rodzice, 
uczniowie, nauczyciele oraz inni 
pracownicy szkoły mogli zaku-
pić między innymi świąteczne 
ozdoby, wykonane przez gimna-
zjalistów. Prowadzone były także 
dwie akcje charytatywne: „Klown 
w szpitalu” oraz „Książka dla Da-
rii”. Fundusze zgromadzone po-
przez sprzedaż klaunów zasilą 
konto fundacji „Czerwone noski”, 
natomiast zebrane pieniądze ze 
sprzedaży książek zostaną prze-
kazane na rzecz pomocy absol-
wentce szkoły – Darii Szczepań-

skiej. 
„Czerwone noski Klown” to 

fundacja, która niesie radość 
chorym dzieciom. Specjalnie wy-
szkoleni aktorzy potrafią szybko 
wnieść uśmiech do smutnych sal 
szpitalnych. Regularnie odwie-
dzają chorych, aby nie czuli się 
samotni i opuszczeni. Dlatego 
Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, 
wraz ze Szkołą Podstawową nr 
3 oraz Szkołą Podstawową nr 2, 
zorganizowało szycie lalek – klau-
nów, które potem trafiły na akcję 
charytatywną do szkół. Do akcji 
włączyli się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Jarantowicach 
oraz z Zespół Szkół Zawodowych 

w Wąbrzeźnie. Dzięki ofiarności 
i zaangażowaniu tak wielu osób 
udało się zebrać aż 1,5 tys. zł.

21 grudnia 2017 roku  młodzież 
z gimnazjum  wraz z opiekunami 
Jolantą Kaczmarczyk, Małgorzatą 
Karczewską oraz Wojciechem Gó-
ralskim odwiedziła Środowiskowy 
Dom Samopomocy we Wroniu.  
Młodzież  wzięła udział w spo-
tkaniu wigilijnym  i zaprezento-
wała przedstawienie kabaretowe 
„Przed pierwszą gwiazdką”. Był to 
szczególny dzień dla wszystkich 
uczestników spotkania. 

Aleksandra Góralska
fot. nadesłane

Młodzież w słusznej sprawie 
WĄBRZEŹNO  Zgodnie z tradycją, w grudniu, w Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
odbyły się „drzwi otwarte”, czyli konsultacje rodziców z nauczycielami. Goście mieli okazję obejrzeć przed-
stawienie pod tytułem „Przed pierwszą gwiazdką”, przygotowane przez koło kabaretowe pod kierunkiem 
Jolanty Kaczmarczyk, przy współudziale Małgorzaty Karczewskiej i Wojciecha Góralskiego

Weź udział w konkursie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału 
w bezpłatnym konkursie plastycznym organizowa-
nych dla uczniów placówek oświatowych.

Region

Na prace uczestników organi-
zatorzy czekają jeszcze tylko do 15 
stycznia 2018 r. Konkurs realizowa-
ny jest w ramach kampanii infor-
macyjno-promocyjnej pod hasłem 
„Do PSZOK tylko krok” dofinanso-
wanej ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, Działanie 4.2. Gospodar-
ka odpadami oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Konkurs rozgrywany jest in-
dywidualnie w trzech kategoriach 

wiekowych (przedszkola, szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe) 
oraz zespołowo. W każdej katego-
rii przyznanych zostanie 10 nagród 
indywidualnych w postaci dyplo-
mów oraz nagród rzeczowych 
typu sprzęt elektroniczny, każda 
o wartości ok 500 zł. W ramach 
konkursu spośród wszystkich prac 
zgłoszonych do konkursu przyzna-
na zostanie jedna nagroda główna 
(o wartości 1000 zł) oraz 5 nagród 
zbiorowych dla placówek (po ok 
500 zł), z których najwięcej uczniów 
uczestniczyło w konkursie.

(red)



– To już nasza mała tra-
dycja. Spotkaliśmy się na Placu 
Jana Pawła II w sylwestrowe 
popołudnie już po raz trzeci – 
mówi Witold Rękas. – Przyje-
chało 21 maszyn. To oczywiście 
tylko część członków naszej gru-
py. Są koledzy i koleżanki z Wą-
brzeźna, Kowalewa Pomorskie-
go, a nawet Torunia – dodaje.

O huczne akcenty zadbał ks. 
Paweł Dąbrowski, który z ha-

kownicy oddał kilka wystrza-
łów. Jak zwykle nie zabrakło też 
zaciekawionych mieszkańców 
Wąbrzeźna, którzy skorzystali 
z okazji, aby bliżej przyjrzeć się 
błyszczącym chromem maszy-
nom. A było co podziwiać. Na 
rynek zajechały m.in. harleye, 
hondy i BMW. 

Stałymi uczestnikami mo-
tocyklowych imprez są państwo 
Jan i Stefania Smoleńscy. Pani 

Stefania przygotowała ponadto 
dla uczestników spotkania słod-
ki poczęstunek – kruche cia-
steczka, rogaliki i gniazdka.

Po złożeniu sobie życzeń 
i bezalkoholowym toaście mo-
tocykliści pojechali przygotowy-
wać się do dalszego świętowania 
sylwestrowej zabawy.

Tekst i fot. 
(krzan)

Ks. Paweł i jego hakownica

Pamiątkowe selfie musi być!

Słodycze od pani Stefanii szybko znalazły amatorów

Stałymi uczestnikami motocyklowych imprez są państwo Jan i Stefania 
Smoleńscy (każdy z małżonków przyjeżdża własnym motocyklem)Motocykliści tworzą zgrany zespół

Stary Rok został pożegnany

Na wąbrzeski rynek zajechało dwadzieścia jeden motocykli

fotorelacja30 Czwartek 4 stycznia 2018 WABRZEZNO–CWA.PL

WĄBRZEŹNO  W niedzielne popołudnie motocykliści hucznie rozstali się ze starym rokiem. Rykiem sil-
ników, wystrzałami z hakownicy i lampką bezalkoholowego szampana radośnie pożegnali odchodzący do 
przeszłości rok 2017

Motosylwester na wąbrzeskim rynku
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Był to trzeci z kolei turniej za-
liczany do Grand Prix Wąbrzeźna 
sezonu 2017/2018. 

– Dodatkową atrakcją była 
nagroda dla pierwszej pary tur-
nieju, tj. szampany ufundowane 
przez prezesa WKB – mówi Marek 
Niemir.  

W rozgrywkach uczestniczyło 
osiem par. 

– Rywalizacja, jak zawsze, 
okazała się bardzo wyrówna-
na – ocenia Marek Niemir. – Po 
rozegraniu 21. rozdań na zapis 
maksymalny wyłoniono najlepsze 
pary. Zwycięzcami turnieju została 
para Czarnecki – Kawski z wyni-
kiem 67,46 proc. Drugie miejsce 
wywalczyli: Jerzy Utnicki i Józef 
Molczyński (59,52 proc.), a trzecie 

przypadło ex aequo parom: Anna 
Borowska – Marek Niemir oraz  
Zbigniew Budny – Henryk Kamiń-
ski (54,76 proc.).

Na zakończenie turnieju 
wszyscy uczestnicy złożyli sobie 
noworoczne życzenia.

(krzan)
fot. nadesłane

a w szczególności zmysł słuchu, 
w tym budowę ucha – dodaje na-
uczycielka. 

Podsumowując zdobytą wie-
dzę uczniowie rozwiązali krzy-
żówkę. Otrzymali też karty pracy, 
ilustrujące szkielet, narządy we-
wnętrzne, zmysły. Dzieciom po-
dobało się, że zadanie domowe, 
które otrzymały, będzie spraw-
dzała mama Neli. Lekcja w cie-
kawy sposób wprowadziła dzieci 
w tajniki ludzkiego ciała, a Nela 
ma mamę na medal.

Betlejemskie 
Światło Pokoju
We wtorek 19 grudnia 70. 

Drużyna Harcerska „Poszukiwa-
cze”, pod opieką Zuzanny Kurek 
wyruszyła do Torunia po odbiór 
Betlejemskiego Światła Pokoju.

W Tobie jest światło – to ha-
sło przyświecające tegorocznej 
sztafecie Betlejemskiego Światła 
Pokoju. Po raz dwudziesty siódmy 
harcerze i harcerki są strażnikami 
światła, które symbolizuje nadzie-
ję i pokój między narodami. 

– Uroczystość przekazania 
symbolicznego ognia poprzedzo-
na została mszą świętą w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Toruniu – infor-
muje Zuzanna Kurek. – Po niej 

harcerze przenieśli płomień na 
Rynek Staromiejski, gdzie od nie-
go zapalili swoje świece. W uro-
czystości wzięli udział m.in. pre-
zydent Torunia Michał Zaleski, 
wiceprzewodniczący rady miasta 
Michał Jakubaszek, kapelan to-
ruńskich harcerzy ks. Józef Nowa-
kowski oraz mieszkańcy miasta. 
Tradycyjnie też wszyscy utworzyli 
krąg i przekazali sobie uściskiem 
dłoni iskierkę przyjaźni. Wydarze-
nie zakończył pokaz fireshow – 
dodaje Zuzanna Kurek.

Do Polski płomień przybywa 
ze Słowacji, skąd odbierają go nasi 
harcerze i przekazują z miasta do 
miasta. Dzięki harcerskiej tradycji 
co roku Betlejemskie Światło tra-
fia do wielu domów, instytucji pu-
blicznych, szpitali i domów opieki, 
niosąc w świat wigilijne przesłanie 
pokoju i nadziei.

Betlejemskie Światełko Poko-
ju to ogień, który płonie w Grocie 
Narodzenia Jezusa Chrystusa. Le-
genda głosi, że pierwszym, który 
przewiózł je stamtąd w rodzinne 
strony był rycerz powracający 
z wyprawy krzyżowej, pragnący 
przekazać najbliższym tchnienie 
dobroci i pokoju.

oprac. (krzan)
fot. nadesłane

Mikołajkowo w SP 3
Gdzie mieszka święty Mi-

kołaj? Na Antarktydzie? Na pół-
nocy? W Laponii? A może tuż 
za rogiem w lewo… Na to pyta-
nie Mikołaja, który 6 grudnia ze 
swoim pomocnikiem odwiedził 
uczniów „trójki”, padały różne 
odpowiedzi. Również na pytanie 
czy nauczyciele i uczniowie byli 
grzeczni, odpowiedzi były nie-
jednoznaczne. Szczegółowe róż-
nice najwyraźniej było widać na 
granicy V-VI klasy. 

Jednak jak zaznaczają orga-
nizatorzy niecodziennego spo-
tkania, św. Mikołaj swoje wie-
dział. Ponadto tego dnia w szkole 
panował odświętny i uroczysty 
nastrój, a w ubraniach uczniów 
przeważał kolor czerwony. Ży-
czeniom, upominkom i słody-
czom nie było końca. 

„Trójkowe” priorytety 
Nauka, przyjaźń, sport... to 

motto, które przyświeca uczniom 
i nauczycielom wąbrzeskiej SP 3. 
Szkoła może pochwalić się wie-
loma sukcesami swoich uczniów. 
Nie brakuje i tych sportowych, 
i edukacyjnych. 

W listopadzie odbyły się eta-
py szkolne kuratoryjnych kon-
kursów z języka polskiego i an-

gielskiego, przyrody, matematyki 
oraz historii. 

– Wysoki wynik na tym eta-
pie (ponad 80 proc.) stanowi 
przepustkę do etapu rejonowego, 
a następnie do wojewódzkiego, 
na którym z kolei można zostać 
laureatem i zdobyć upragnione 
zwolnienie ze sprawdzianu ósmo-
klasisty i ocenę celującą na koniec 
roku szkolnego z danego przed-
miotu – wyjaśnia wicedyrektor 
szkoły Rafał Wartecki. – W tym 
roku szkolnym na etapie rejono-
wym z języka polskiego  Szkołę 
Podstawową nr 3 będą repre-
zentować: Marta Lisowska i Jan 
Pieczywok. Warto przypomnieć, 
że są to ci sami uczniowie, któ-
rzy w ubiegłym roku zostali już 
laureatami z konkursów przed-
miotowych, organizowanych 
przez kuratorium oświaty. Marta 
była laureatką z języka polskiego 
i matematyki, zaś Jan z przyrody. 
Nauczycielami przygotowujący-
mi uczniów do konkursu z ojczy-
stego języka są polonistki: Anna 
Kolczyńska i Edyta Kuczkowska. 
Marta i Jan będą również bra-
li udział w dalszych zmaganiach 
konkursowych z matematyki. 
Oprócz nich do etapu rejonowego 
z matematyki dostali się Krystian 

Basak, Bartosz Skopiński oraz 
Aleksander Sokołowski – wylicza 
Rafał Wartecki.

Wskazana trójka uczniów 
to podopieczni matematyków: 
Renaty Adamczyk i Rafała War-
teckiego. Natomiast do dalszego 
etapu konkursu z historii zakwa-
lifikowali się: Bartosz  Skopiński, 
Jan Pieczywok i Wiktoria Pawli-
kowska. Do konkursu przygoto-
wywali się pod kierunkiem Alicji 
Wałdoch.

Odkrywali tajemnice 
ludzkiego ciała 
Uczniowie z klasy 2 b oma-

wiali na lekcji tematy związane 
z ludzkim ciałem. W lepszym zro-
zumieniu niełatwych zagadnień 
pomagała im mama jednej z ko-
leżanek – Neli Isbrandt. 

– Mama Neli jest rehabili-
tantką. Poprowadziła zajęcia, na 
których omówiła budowę ludz-
kiego szkieletu, pokazywała zdję-
cia rtg oraz film z serii „Było sobie 
życie” – mówi wychowawczyni 
Teresa Szkołyk. – Drugoklasistów 
bardzo zainteresował temat mię-
śni. Jeden z chłopców dopytywał, 
jak to się dzieję, że od ćwiczeń 
rosną mięśnie? Na podstawie 
prezentacji plansz i filmu dzieci 
poznały również różne zmysły, 

wieści z „trójki”
WĄBRZEŹNO  W ostatnich tygodniach uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie wzięli udział 
w konkursach kuratoryjnych, angażowali się w akcje społeczne oraz odkrywali tajemnice ludzkiego ciała 

Po Betlejemskie Światełko Pokoju harcerze z “trójki” wybrali się do Torunia Dzieci czekały na wizytę św. Mikołaja

Wąbrzeźno

Brydżyści zakończyli rok
28 grudnia w kawiarni Styl Wąbrzeskiego Domu Kultury rozegrany został ostatni 
w 2017 roku turniej brydża sportowego. Zwyciężył duet Aleksander Czarnecki – 
Leszek Kawski z wynikiem 67,46 proc. 

III turniej GPW - sylwestrowy



Tym razem do akcji przystąpi 
młodzież z rocznika 2004 i młod-
sza. 

– Według przesłanych do nas 
zgłoszeń lista startujących klubów 
przedstawia się imponująco, ale 

nadal mamy wolne miejsca dla po-
tencjalnych uczestników – zazna-
cza Mariusz Kemski, trener SPK.

Serdecznie zapraszamy do gry 
i kibicowania.

(kl)
Wąbrzeska ekipa, trenowana 

przez Roberta Kościelaka, wróci do 
zajęć w pierwszej połowie stycz-
nia, a kilka dni później (20.01.2018) 
rozegra pierwszy mecz kontrolny 
z występującą w klasie okręgowej 
Iskrą Ciechocin. Następnie niebie-
sko-biali zmierzą się z czwarto-
ligowymi Orlętami Aleksandrów 
Kujawski, B-klasową Wisłą Gru-
dziądz, czwartoligowym Sokołem 

Radomin, okręgowymi teamami 
Radzynianki Radzyń Chełmiński 
i Mustanga Ostaszewo oraz Vic-
torią Lisewo i Orłem Głogowo. Na 
ten moment sześć z ośmiu sparin-
gów rozegranych zostanie w Wą-
brzeźnie, a termin i miejsce dwóch 
ostatnich gier są jeszcze ustalane. 

Widać zatem wyraźnie, że 
w Wąbrzeźnie postawiono na ja-
kość oponentów. Są to bowiem 

głównie ekipy grające w wyższych 
klasach rozgrywkowym, a do-
świadczenie wyniesione z takich 
konfrontacji powinno zaprocento-
wać w rozpoczynającej się 17 mar-
ca rundzie wiosennej A-klasy.

O ewentualnych zmianach 
w terminarzu test-meczów infor-
mować będziemy na bieżąco.

(kl) 
fot. archiwum

kształcące kończył w Wąbrzeź-
nie. Podczas nauki reprezentował 
również barwy MKS-u, grał rów-
nież w toruńskim Pomorzaninie, 
Broni Radom i AZS-ie Warszawa. 
Następnie ukończył studia na 
AWF w Warszawie i Uniwersyte-
cie Warszawskim, posiada tytuł 
doktora habilitowanego oraz 
profesora nadzwyczajnego i jest 
dodatkowo rektorem wspomnia-
nej wyżej gdańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego i Spor-
tu. W swojej bogatej sportowej 
przygodzie ma również epizody 
trenerskie (szkoleniowiec Bałty-
ku Gdynia, Stoczniowca Gdańsk 
i Lechii Gdańsk), a od 1998 pracu-

je również w PZPN, pełniąc tam 
obecnie funkcję Rzecznika Etyki.

Przy okazji wizyty w Wą-
brzeźnie Przybylski przekazał 
klubowi 30 piłek, które na pewno 
będą służyły wszystkim grupom 
młodzieżowym i seniorom Unii. 

– Panu Wojciechowi ser-
decznie dziękujemy za ten pre-
zent, a w 2018 roku życzymy 
dużo zdrowia, radości w życiu 
prywatnym i spełnienia w pracy 
akademickiej i związkowej – po-
wiedział prezes MKS-u Sebastian 
Isbrandt.

(kl) 
fot. mks-unia.eu

Wojciech Przybylski jest rów-
nież wykładowcą na Akademii 
Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdańsku, a swój przyjazd 
do Wąbrzeźna zapowiedział już 

znacznie wcześniej. Prezes Unii 
Sebastian Isbrandt to absolwent 
gdańskiej uczelni i były pod-
opieczny Przybylskiego, a wizyta 
była znakomitą okazją do odno-

wienia dawnej znajomości.
Gość niebiesko-białych to 

znany na Pomorzu działacz. 
Urodził się 7 sierpnia 1939 roku 
w Tczewie, a liceum ogólno-

DokłaDny plan zimowych sparingów Unii wąbrzeźno:
Unia Wąbrzeźno – Iskra Ciechocin – 20.01.2018 (sobota), 14:00 – Wąbrzeźno

Unia Wąbrzeźno – Orlęta Aleksandrów Kuj. – 27.01.2018 (sobota), 14:00 – Wąbrzeźno
Unia Wąbrzeźno – Wisła Grudziądz – 03.02.2018 (sobota), 14:00 – Wąbrzeźno
Unia Wąbrzeźno – Sokół Radomin – 10.02.2018 (sobota), 14:00 – Wąbrzeźno

Unia Wąbrzeźno – Radzynianka Radzyń Cheł. – 17.02.2018 (sobota), 14:00 – Wąbrzeźno
Unia Wąbrzeźno – Mustang Ostaszewo – 24.02.2018 (sobota), 14:00 – Wąbrzeźno

Unia Wąbrzeźno – Victoria Lisewo – 03.03.2018 (sobota) – do ustalenia
Unia Wąbrzeźno – Orzeł Głogowo – 10.03.2018 (sobota) – do ustalenia

Zaproszenie na turniej
13 stycznia w Grucie rozegrany zostanie kolejny pił-
karski turniej, organizowany przez Szkółkę Piłkarską 
w Książkach.

Piłka nożna

Poznali plan przygotowań
Liderujący w toruńskiej A-klasie piłkarze Unii Wąbrzeźno poznali dokładny plan 
gier sparingowych przed startującą w marcu rundą wiosenną.

Piłka nożna

sport32 Czwartek 4 stycznia 2018 WABRZEZNO–CWA.PL

piłka noŻna  Wsparcie od burmistrza
Przedstawiciele wąbrzeskiej Unii przed kilkoma dniami odwiedzili bur-
mistrza Leszka Kawskiego, złożyli mu świątęczno-noworoczne życzenia, 
a przy okazji wręczyli mały upominek. Podczas spotkania burmistrz Wą-
brzeźna podziękował za wizytę i jednocześnie złożył najlepsze życzenia 
całej unijnej społeczności. Leszek Kawski życzył również wytrwałości 
i szczęścia w dążeniu do zaplanowanego celu na ten sezon, którym jest 
awans do ligi okręgowej.

(kl), fot. mks-unia.eu

Świąteczna wizyta w Unii
piłka noŻna  Tuż przed świętami A-klasową Unię Wąbrzeźno odwiedził Wojciech Przybylski, dawniej 
piłkarz wąbrzeskiego zespołu, a obecnie działacz pełniący funkcję rzecznika Etyki Polskiego Związku Piłki 
Nożnej


