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Powodzi nie będzie
POWIAT  Stan wody w Drwęcy w ciągu ostatnich tygodni jest 
bardzo wysoki. Na szczęście nasz region nie jest zagrożony 
powodzią, mimo że kilka dni temu żywioł wdarł się na golub-
ski bulwar
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W miniony weekend strażacy 
z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Golubiu-
Dobrzyniu wraz z pracownikami 
starostwa powiatowego, w ramach 
Powiatowego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego, sprawdzali stan 

wody w Drwęcy na terenie regio-
nu. 

– Na szczęście woda w Drwęcy 
nie przekroczyła w naszym powie-
cie stanów alarmowych – podkre-
śla Krzysztof Skrzyniecki, odpowia-
dający za zarządzanie kryzysowe 

w starostwie powiatowym. – Do 
stanu alarmowego w Golubiu-Do-
brzyniu i Ciechocinie brakuje kilku-
dziesięciu centymetrów. Wiemy, że 
woda pojawiła się na bulwarze, ale 
nie ma zagrożenia, bo oceniamy, 
że w najbliższym czasie zacznie 
opadać. Większe ryzyko podtopień 
może być na wiosnę.

W naszej okolicy poziom Drwę-
cy jest wysoki. Świadczą o tym roz-
lewiska w okolicy Olszówki, jednak 
woda nie zagraża posesjom. Go-
rzej sytuacja wygląda w powiecie 
brodnickim oraz nowomiejskim. 
W Brodnicy woda przekroczyła 
stan alarmowy. 

(szyw), (ToB)
fot. Felix

GOLUB-DOBRZYŃ  Gęsiny rozdane 

W minioną sobotę na golubskim Rynku gęsiny odebrali mieszkańcy po-
wiatu, laureaci konkursu „Gęsinowe strofy”, przygotowanego przez nasz 
Tygodnik. Na zdjęciu: Maria Jagielska, wraz z wnukiem Oskarem Maciejew-
skim, po raz czwarty otrzymała nagrodę. Więcej na str. 6. 

(ToB), fot. (szyw)



Dla funkcjonariuszy pracowi-
ty był nie tylko 1 listopada. Przez 
cały tydzień policja udzielała in-
formacji o czasowych zmianach 
w organizacji ruchu i co naj-
ważniejsze, dbała o bezpieczeń-
stwo wszystkich odwiedzających 
cmentarze.

– Akcja ta była ukierunko-
wana na zapewnienie bezpie-
czeństwa podróżujących osób 

oraz ładu i porządku w rejo-
nach cmentarzy – tłumaczy asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Szcze-
gólną uwagę mundurowi zwra-
cali na przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego, kontrolowali 
trzeźwość kierujących, prędkość 
z jaką się poruszali, ale i pojazdy, 
których stan techniczny zagrażał 
bezpieczeństwu.

W czasie długiego weekendu 
policjanci nie odnotowali żad-
nego wypadku drogowego, do-
szło jedynie do dwóch stłuczek. 
Mundurowi zatrzymali jednego 
nietrzeźwego kierującego, 15 do-
wodów rejestracyjnych i jedno 
prawo jazdy.

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Zbiórkę ogłosił wójt gminy 
Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, 
jeszcze w trakcie dożynek gmin-
nych w Pustej Dąbrówce. Aby 
akcja przebiegła w oficjalny spo-
sób, potrzebne było spełnienie 
rożnych  wymagań. Kiedy te już 
załatwiono, akcja ruszyła i to na 
wielu frontach. Pieniądze zbie-
rano do puszek oraz sprzedawa-
no cegiełki o wartości od 10 do 

100 zł. W akcję zaangażowali się 
radni, sołtysi oraz wolontariu-
sze. Cegiełki można było nabyć 
na przykład podczas imprez or-
ganizowanych na terenie gminy. 
Po przeliczeniu okazało się, że 
zebrano imponującą kwotę po-
nad 40 tys. zł. 

31 października przedsta-
wiciele gminy przekazali zebra-
ne pieniądze poszkodowanym 

z gminy Rogowo koło Żnina. 
Gmina bardzo odczuła potężną 
burzę z 11 na 12 sierpnia. Przez 
pewien czas nieczynne był skle-
py, brakowało prądu, a na dro-
gach leżały tysiące drzew. Do 
tego należy doliczyć zerwane 
dachy na domach oraz obiek-
tach gospodarczych. 

(pw)
fot. nadesłane
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Gmina Golub-Dobrzyń

Pomogli poszkodowanym 
Ponad 40 tys zł zebrano podczas akcji pomocy osobom poszkodowanym w sierp-
niowej nawałnicy, która dotknęła Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze.  

Bezpiecznie na drogach
POWIAT  Golubsko-dobrzyńscy policjanci podsumowali akcję 
„Bezpieczny weekend – Znicz 2017” w naszym powiecie. Bilans 
to tylko dwie stłuczki i jeden nietrzeźwy kierowca 
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Droga jak nowa 
W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy etap 
przebudowy drogi gminnej Morgowo-Miliszewy. 

Gmina Ciechocin 

Gmina Ciechocin wyremon-
towała odcinek drogi nr  110410C  
o łącznej długości ponad 1,2 km. 

– Jej powstanie zdecydo-
wanie skróci dojazd z Morgowa 
do centrum gminy. Ułatwi rów-
nież dowożenie dzieci do szkół. 
Obecnie trwa realizacja drugiego 
etapu przebudowy wyżej wy-
mienionej drogi gminnej o łącz-
nej długości ponad 0,5 km – tłu-

maczy Kinga Marcinkowska z UG 
Ciechocin.

To kolejna gminna inwe-
stycja. Wcześniej modernizacji 
doczekały się drogi w miejsco-
wościach: Rudaw i Elgiszewo. 
Gmina planuje jeszcze remont 
nawierzchni w Piotrkowie. 

(ToB)
fot. nadesłane
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gmina zbójno  Już niebawem w Sitnie zostanie gruntownie 
zmodernizowana świetlica wiejska. Inwestycja pochłonie łącz-
nie ponad 338 tysięcy złotych
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Rozbudują świetlicę
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 W zeszłym tygodniu podpisa-
na została umowa dotycząca re-
montu świetlicy wiejskiej w Sitnie. 
Prace wykona, wyłoniona w prze-
targu, firma „Dom-Plast” z Golubia-
Dobrzynia. 

– Inwestycja będzie polegała 
m.in. na wykonaniu izolacji prze-
ciwwilgociowej fundamentów i ter-
moizolacji fundamentów, dobudo-
wie WC i kotłowni, wymianie drzwi 
wewnętrznych, wykonaniu izolacji 

termicznej dachu z wełny mineral-
nej łącznie z zabudową sufitu pod-
wieszanego, wymianie instalacji 
elektrycznej i odgromowej z mon-
tażem lamp oświetleniowych, bu-
dowie instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, centralnego ogrzewania, 
wymianie  podłóg, posadzek i tyn-
ków, termomodernizacji budynku 
wraz z wykonaniem elewacji oraz 
wykonaniem zbiornika szczelnego 
na ścieki – wylicza Marzena Mar-

cinkowska z urzędu gminy w Zbój-
nie. 

Całkowity koszt remontu wy-
niesie ponad 338 tysięcy złotych.  
Planowany termin zakończenia 
prac to 31 stycznia 2018 roku. Gmi-
na Zbójno ubiega się o dofinanso-
wanie prac w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

(szyw)
Fot. UG Zbójno

Podpisanie umowy między władzami gminy a wykonawcą – firmą „Dom-Plast” z Golubia-Dobrzynia

W  s k r ó c i e
goLUb-DobrzYŃ 
Święto niepodległości  
Burmistrz Golubia-Dobrzynia zaprasza  mieszkańców na obchody 

Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczną się 11 listopa-
da o 10.00 przy ul. Kilińskiego 10. W programie: przemarsz do kościoła pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą, msza św. koncele-
browana w intencji ojczyzny, przemarsz pod Pomniki Pamięci Narodowej 
przy ul. Plac 1000-lecia, okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów. 
Następnego dnia na stadionie OSiR-u planowany jest Bieg Niepodległości. 
Dzieci wystartują o 10.30, a dorośli o 11.00.

(Tob)

ReKlAMA W CGD

tel. (56) 493 41 50
ZADZWoŃ
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Nasze sołectwo, nasze sprawy
KOWALEWO POMORSKIE  Mlewo to niewielkie sołectwo położone w gminie Kowalewo Pomorskie, na 
krańcach powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Jego gospodarzem jest Ryszard Lipiński

Sołtys pełni swoją funkcję już 
drugą kadencję. Jest emerytem, 
a w obowiązkach pomaga mu 
dzielnie żona Hanna. Jak twierdzi 
Lipiński, aby dobrze wywiązywać 
się z zadań sołeckich, trzeba mieć 
czas i dużo chęci, a tego na pewno 
mu nie brakuje. 

W sołectwie zamieszkuje obec-
nie prawie 300 osób. Większość 
z nich, oprócz prowadzenia śred-

nich gospodarstw rolnych, pracuje 
w okolicznych zakładach pracy. 

– Jak przedstawia się budżet 
sołecki?

– Wynosi 18,5 tys. zł. Jest on 
niewielki i na pewno, gdyby nie 
wsparcie lokalnych sponsorów, nie 
wystarczyłby na nasze potrzeby. 
Większość budżetu, bo aż 12 tys. zł 
przeznaczamy na utrzymanie dróg 
lokalnych. W naszym sołectwie jest 

ich prawie 20 kilometrów. Utwar-
dzenie i utrzymanie nawierzchni 
na dobrym poziomie to ważne, 
ale i trudne zadanie. Posiadamy 
świetlicę wiejską, a właściwie to 
mały dom kultury, którego bieżą-
ce utrzymanie to wydatek rzędu 
około 4 tys zł. Świetlica jest bardzo 
dobrze wyposażona w sprzęt AGD. 
Niedawno dokupiliśmy trochę 
nowego sprzętu (kubki, filiżanki, 
sztućce). Na imprezy integracyjne 
przeznaczyliśmy 2,5 tys. zł. 

– Jak zorganizowane jest ży-
cie kulturalne we wsi?

– Mimo niewielkich pieniędzy, 
które przeznaczamy na działalność 
kulturalną, moim zdaniem jest ona 
na dobrym poziomie. Pozyskujemy 
dodatkowe źródła finansowania. 
Dzięki temu kalendarz imprez jest 
bogaty. Co roku organizujemy cho-
inkę dla dzieci z paczkami, słody-
czami i wspólną zabawą. W marcu 
mamy Dzień Kobiet, w którym bie-
rze udział około 70 pań. Mężczyź-
ni natomiast spełniają się w roli 

Sołectwem Mlewo kieruje od 2001 roku Ryszard Lipiński

kelnerów. W sierpniu jest zawsze 
Dzień Dziecka, połączony z dożyn-
kami sołeckimi. Dla najmłodszych 
są wystawiane zjeżdżalnie, motorki 
i inne atrakcje. Październik to Dzień 
Seniora, w którym uczestniczą nasi 
emeryci. Chciałbym zaznaczyć, że 
wszystkie te imprezy nie mogłyby 
się odbyć bez pomocy pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich. Nasze KGW 
skupia w swoich szeregach ponad 
20 kobiet. Właśnie dzięki ich ak-
tywności są również organizowa-
ne wycieczki do ciekawych miejsc 
w Polsce, jak również wyjazdy do 
kina czy teatru. Mlewo to także 
Ochotnicza Straż Pożarna, w któ-
rej działa 40 druhów. Oni również 
włączają się aktywnie w życie kul-
turalne. Nasza mała społeczność 
skupia się wokół świetlicy, z której 
jesteśmy bardzo dumni. Znajduje 
się w niej siłownia, z której chęt-
nie korzystają młodsi mieszkańcy. 
Jest również kącik komputero-
wy. O  świetlicę staramy się dbać. 
Ostatnio odnowiliśmy elewację 

budynku. Oczywiście w czynie 
społecznym. Planujemy również 
odświeżyć wnętrze budynku. 
Wszystko to powoduje, że świetlica 
staje się atrakcyjna dla wszystkich 
mieszkańców sołectwa.

– Czy sołectwo może liczyć 
na wsparcie władz gminy?

– Oczywiście, jest to zarówno 
wsparcie finansowe, jak i meryto-
ryczne. Przykładem niech  będzie 
pokrywanie częściowych kosztów 
zakupu kruszywa do równania 
dróg czy też wsparcie finansowe 
remontu drogi relacji Mlewo-Wę-
gorzyn. Również dzięki pomocy 
urzędników możemy pozyskiwać 
środki finansowe na działalność 
kulturalną. Moim zdaniem współ-
praca jest na bardzo wysokim po-
ziomie i jest ona korzystna dla obu 
stron. Przecież wizerunek sołec-
twa świadczy również o wizerunku 
gminy.

Rozmawiał i fot.
Marek Wiśniewski

Gmina Zbójno 

Maskotki z recyclingu 
„Nie śmieci, lecz surowce” – to hasło tegorocznej ak-
cji sprzątania świata, ale także konkursu plastyczne-
go zorganizowanego w Zespole Szkół w Zbójnie. 

Zadanie konkursowe nie nale-
żało do łatwych, z pewnością wy-
magało kreatywności. Uczniowie 
musieli przygotować śmieciaki, 
czyli maskotki wykonane z surow-
ców nadających się do recyclingu. 

Najlepiej z zadaniem uporał się 
Dominik Żuchowski z przedszkola. 
Kolejne miejsca zajęli: Sara Sta-
chowska, Alana Witkowski, Michał 
Dominiak i Marcin Urbański. Wśród 

uczniów klas I-III wygrała praca 
Natalii Rejmer, przed Adamem Sta-
churskim i Filipem Zawistowskim. 
Najładniejszą maskotkę w klasach 
IV-VI wykonali: Karolina Dominiak 
i Mateusz Gołębiewski. 

W szkole trwa aktualnie wy-
stawa nagrodzonych prac. Konkurs 
przygotował Paweł Kowalski. 

(pw)
fot. nadesłane

Gmina Golub-Dobrzyń

Kultura od kulis
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Maci-
kowo otrzymało dotację od Fundacji PZU, dzięki któ-
rej realizuje projekt „Zza kulis na scenę”.

Pomysł uzyskał dofinanso-
wanie jako jeden z kilkudziesięciu 
w Polsce, w ramach konkursu pod 
nazwą „Fundacja PZU z Kulturą”. 
W przedsięwzięcie włączyła się 
również gmina Golub-Dobrzyń. 
W ramach projektu dzieci z Wę-
gierska i Macikowa odbędą wizyty 
w instytucjach kultury wysokiej.

– 18 października byliśmy we 
Włocławku. Na miejscu zwiedzili-
śmy od kulis teatr impresaryjny, 
który został oddany do użytku 
zaledwie dwa lata temu – tłuma-
czy Urszula Arentowicz, prezes 

Towarzystwa na Rzecz Rozwoju 
Wsi Węgiersk i Macikowo. – Dzieci 
zobaczyły garderoby, kostiumerię 
oraz mogły sprawdzić, jak wygląda 
teatr z perspektywy aktora, czyli 
ze sceny. Bardzo ciekawe były tak-
że warsztaty aktorskie, podczas 
których poznawano podstawowe 
umiejętności tego trudnego zawo-
du.

Drugim punktem wycieczki 
była wizyta w Muzeum Ziemi Ku-
jawskiej i Dobrzyńskiej. Zadaniem 
uczestników było wykonanie rzeźb 
inspirowanych twórczością lokal-

nego artysty z Kujaw.
3 listopada odbył się kolejny 

wyjazd, tym razem do Torunia. 
W programie znalazło się zwie-
dzanie Centrum Kulturalno-Kon-
gresowego Jordanki. Pracownik 
tej instytucji oprowadził dzieci po 
miejscach niedostępnych na co 
dzień dla widzów. Uczestnicy pro-
jektu przekonali się m.in. w jakich 
warunkach do koncertu przygoto-
wywał się brytyjski muzyk Sting. 
W programie znalazły się też warsz-
taty plastyczne w Centrum Sztuki 
Współczesnej.

W najbliższych tygodniach 
dzieci odwiedzą jeszcze m.in. fil-
harmonię oraz Teatr Narodowy 
w Warszawie. Finałem projektu 
będzie „Przegląd miniatur teatral-
nych” w Węgiersku, podczas które-
go wystąpią dzieci i dorośli.

(pw)
fot. nadesłane

GOLUB-DOBRZYŃ  Pierwszoklasiści po ślubowaniu

Pod koniec października na Zamku Golubskim odbyło się uroczyste ślu-
bowanie uczniów „Wazówny”, czyli Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny 
w Golubiu-Dobrzyniu. Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów.

(ToB), fot. nadesłane 
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Golubsko-dobrzyńscy funk-
cjonariusze podejmują działania 
mające na celu niesienie pomo-
cy osobom jej potrzebującym, 
narażonym na wychłodzenie. 
Na bieżąco kontrolują miejsca, 
gdzie mogą przebywać bezdomni. 
Zwracają również uwagę na oso-
by znajdujące się pod wpływem 
alkoholu, gdyż to właśnie one 
są najbardziej narażone na wy-
chłodzenie. Policjanci, w trakcie 
wykonywania obowiązków służ-
bowych, udzielają informacji oraz 
wszelkiej pomocy w dotarciu do 

placówek pomagających bezdom-
nym oraz innym osobom wyma-
gającym opieki.

– Apelujemy do wszystkich 
o zwracanie szczególnej uwagi 
na osoby bezdomne, samotne 
czy też nietrzeźwe, które mogą 
stać się ofiarami wychłodzenia – 
mówi asp. sztab. Małgorzata Li-
pińska. – Nie przechodźmy obok 
nich obojętnie. Czasami jeden te-
lefon pod numer 997 lub 112 może 
uratować komuś życie.

Każdy przypadek można 
zgłaszać do następujących insty-

tucji: Komenda Powiatowa Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu, tel: (056) 
6823200, 0-56 6823221 lub telefon 
alarmowy 997 i 112 z tel. komór-
kowych; Posterunek Policji w Ko-
walewie Pomorskim, tel. (056) 682 
33 10 , (056) 682 32 41, tel. kom. 
602 661 927; Miejskie i Gminne 
Ośrodki Pomocy Społecznej dzia-
łające na terenie powiatu golub-
sko-dobrzyńskiego; Punkt Noc-
legowy w Kowalewie Pomorskim 
ul. Brodnicka 1.

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Zgodnie z prawem pracy, tę 
dodatkową godzinę należy po-
traktować jak godzinę nadliczbo-
wą przepracowaną w porze noc-
nej, z którą oprócz normalnego 
wynagrodzenia, pracownikowi 
przysługuje dodatek w wysokości 
100 proc. wynagrodzenia. Oprócz 
rekompensaty za godzinę nadlicz-
bową, pracownikowi należy wy-
płacić dodatek za pracę w nocy, 
czyli między godziną 21.00 a 7.00, 
w wysokości 20 proc. stawki go-
dzinowej wynikającej z minimal-
nego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w porze 
nocnej przysługuje niezależnie 
od innych należności, a w szcze-
gólności od dodatku za pracę 
w godzinach nadliczbowych wy-
konywaną w nocy. Podstawę tych 
dodatków stanowią bowiem dwa 

odrębne tytuły prawne - art. 151 
Kodeksu pracy oraz art. 151 § 1 
Kodeksu pracy. Wykonywanie 
pracy w godzinach nadliczbo-
wych w porze nocnej uprawnia 
pracownika zarówno do dodatku 
za pracę ponadwymiarową, jak 
i do dodatku za pracę w nocy. Aby 
nie powstały w tym zakresie wąt-
pliwości, każdy z dodatków powi-
nien być wyraźnie wyodrębniony 
w ramach wypłacanego pracow-
nikom wynagrodzenia

Kodeks pracy dopuszcza 
możliwość rekompensowania 
pracy w godzinach nadliczbowych 
czasem wolnym od pracy. Może 
to nastąpić na pisemny wniosek 
pracownika albo też na podstawie 
jednostronnej decyzji pracodaw-
cy. Jeśli w zamian za dodatkową 
godzinę pracy pracownik wy-

stąpi z wnioskiem o czas wolny, 
przysługuje mu godzina wolnego 
czasu. Jeśli natomiast odbiór cza-
su wolnego nastąpi bez wniosku 
pracownika, wówczas za godzinę 
nadliczbową będzie mu przysłu-
giwać 1,5 godziny czasu wolnego. 
Godziny pracy nadliczbowej, zre-
kompensowane czasem wolnym, 
są wliczane do rocznego limitu 
godzin nadliczbowych.

Bez względu na to, czy pra-
cownik zrekompensuje pracę 
w godzinach nadliczbowych w for-
mie czasu wolnego czy dodatku 
pieniężnego, pracownikowi za-
wsze przysługuje 20-procentowy 
dodatek za pracę w nocy.

Marek Redecki 
- radca prawny 

www.kancelariaredecki.pl

Powiat

Zadbajmy o bezdomnych
Policja apeluje do mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego o informowa-
nie o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, nawet nietrzeźwej, 
która może być narażona na wychłodzenie.

prawne skutki 
zmiany czasu

PRAWO  Zmiana czasu z letniego na zimowy, która nastąpiła 
w nocy z 29 na 30 października, poprzez przesunięcie wska-
zówki zegara z godz. 3.00 na godz. 2.00, dla pracujących w nocy 
oznaczała, że wykonywali swoje obowiązki o godzinę dłużej. 
Czego mogą oczekiwać od pracodawców? 

GOLUB-DOBRZYŃ  Zasłużona emerytura 

31 października, po 35 latach służby, na emeryturę odszedł asp. sztab. 
Wojciech Grzywiński, dowódca zmiany III w Państwowej Straży Pożarnej 
w Golubiu-Dobrzyniu. Zasłużonemu strażakowi podziękowania złożył ko-
mendant powiatowy PSP bryg. mgr Paweł Warlikowski. 

(ToB), fot. PSP 

Noworodki

Witaj na świecie!
LenA ŻYchnieWicZ

 urodziła się 4 listopada 
o godz. 17.05 w Toruniu, 
ważyła 2,94 kg i mierzyła  
54 cm. Jest pierwszym 
dzieckiem Patrycji  
i Mateusza z Jakubkowa.

Fot. nadesłane

Wizyta w Szwecji
Dzięki współpracy firmy „Istrail” Sp. z o.o. i Zespo-
łu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu grupa uczniów 
zwiedzała w Szwecji fabrykę „Scania” oraz hutę stali 
„Ssab”. 

Golub-Dobrzyń

Od kilka lat Zespół Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu współpracu-
je m.in. z firmą „Istrail” Sp. z o.o. 
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej oraz Szkoły Branżowej 
I Stopnia mogą w firmie odbywać 
praktyczną naukę zawodu w za-
wodzie elektromechanik pojazdów 
samochodowych. Organizowane są 
też staże zawodowe, kursy na wóz-
ki widłowe, krajowe i zagraniczne 
wizyty studyjne, a najzdolniejsi 
uczniowie mogą starać się o sty-
pendia.

Już po raz trzeci firma zor-
ganizowała wyjazd zagraniczny 
dla uczniów szkoły kształcących 
się w zawodach elektromechanik 
i mechanik pojazdów samochodo-
wych. Pod koniec października gru-
pa dziesięciu uczniów, wraz z opie-

kunem Aleksandrem Wichrowskim 
oraz przedstawicielem firmy „Istra-
il” Radosławem Jurkiewiczem, 
udała się z trzydniową wizytą do 
Szwecji. 

– Nasi uczniowie mieli okazję 
zwiedzić m.in. fabrykę pojazdów 
„Scania” oraz szwedzką hutę sta-
li „Ssab” – opowiada nauczyciel 
Aleksander Wichrowski. – Moż-
liwość obejrzenia pracy wielkich 
koncernów z branży mechanicznej 
oraz przemysłu hutniczego była 
cennym doświadczeniem dla mło-
docianych pracowników.

W wolnym czasie uczniowie 
mieli okazję zobaczyć muzeum 
amerykańskich samochodów z lat 
50., 60. i 70., a także poznać kulturę 
Skandynawii.

(szyw), fot. ZS2

Uczniowie zwiedzali fabrykę samochodów „Scania” oraz hutę „Ssab”
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Gęsina na św. Marcina
GOLUB-DOBRZYŃ  Mieszkańcy naszego powiatu odebrali 
w sobotę gęsinę od marszałka województwa. To element pro-
mocji polskiej kultury oraz Święta Niepodległości.  Niemal 
wszyscy nagrodzeni przygotują uroczysty obiad z okazji 11 li-
stopada

Od kilku lat samorząd wo-
jewództwa z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości organizuje 
przedsięwzięcia promujące gęsi-
nę. Hasłem przewodnim jest po-
wiedzenie „Gęsina na Św. Marci-
na”.  

W poprzednim numerze na-
szego Tygodnika ogłosiliśmy kon-
kurs zatytułowany „Gęsinowe 

strofy”. Zadaniem uczestników 
było ułożenie autorskiego wier-
sza dotyczącego gęsiny. W sobotę 
kilkunastu mieszkańców powiatu, 
czytelników naszego tygodnika, 
odebrało nagrody – kilkukilogra-
mowe gęsi. 

– Gęsinę wygrałam po raz 
pierwszy – mówiła w sobotę Ha-
lina Jankowska. – To ogromna 

niespodzianka. Jeszcze raz ser-
decznie dziękuję.

My z kolei dziękujemy za 
udział w konkursie i życzymy 
udanych obchodów Święta Nie-
podległości, oczywiście z gęsiną 
w roli głównej. 

Tekst i fot. 
Szymon Wiśniewski

Halina Jankowska 
odebrała swoją gęsinę Ewelina Buler z nagrodą

Monika Tomaszewska była jedną 
z laureatek konkursu 
„Gęsinowe strofy”

Teresa Ziółkowska planuje 
przygotować obiad, wykorzystując 
wygraną gęsinę

Gęsinę można było odebrać na golubskim rynku

Gęsinę odebrało kilkudziesięciu mieszkańców naszego regionu

Kamila Florek z córka Julią Anna Szefler z dziećmi – Weroniką i Wiktorem
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akt pasowania, podczas którego 
dyrektor placówki, wypowiadając 
słowa: „Pasuję cię na przedszko-
laka”, dotykała ramienia każdego 
dziecka symbolicznym ołówkiem. 

Nie zabrakło dyplomów i prezen-
tów dla każdego przedszkolaka. 
Zwieńczeniem uroczystości był 
słodki poczęstunek. 

oprac. (ToB), fot. nadesłane

„Pasowanie na przedszkolaka” 
to pierwsza ważna uroczystość 
w życiu dzieci, które rozpoczęły 
swoją przygodę z placówką w Elgi-
szewie. 

– Dzieci z grupy Groszki oraz 
z grupy Biedronki z uśmiechami 
na twarzach recytowały wierszy-
ki i śpiewały piosenki, otrzymując 
od rodziców i zaproszonych gości 

gromkie brawa – opowiada Ewa 
Węcławek, wychowawca oddziału 
przedszkolnego w Elgiszewie.

Kulminacyjnym punktem im-
prezy było złożenie przysięgi oraz 

Obecnie koło skupia 52 członków

Królem polowania została Anna Skaralewicz

Jubileusz był okazją do wręczenie medali i wyróżnień

Jubileusz obchodzono w Domku Myśliwskim w Rodzonem

Gmina Ciechocin 

Pierwszy test przedszkolaków
W ubiegłym tygodniu dzieci z oddziału przedszkolnego w Elgiszewie spotka-
ły się na uroczystości pasowania. Maluchy mogły liczyć na wsparcie rodziców 
i nauczycieli. 

„Szarak” skończył 60 lat
GOLUB-DOBRZYŃ  W ubiegłym tygodniu członkowie Koła Łowieckiego „Szarak” świętowali 60. rocznicę 
powstania tej organizacji. Podczas uroczystości wyróżnienia odebrali zasłużeni myśliwi 

w tradycyjnym hubertusie, czyli 
biesiadzie myśliwskiej, na której 
można była skosztować specjałów 
przygotowanych przez żony myśli-
wych. 

Tekst i fot. (Maw)

– Dokładnie 60 lat temu nastą-
pił podział koła łowieckiego w Ra-
dominie na dwa nowe – opowiada 
prezes Roman Buler. – Wówczas 
powstało Koło Łowieckie „Grzy-
wacz” w Kowalewie Pomorskim 
i Koło Łowieckie „Szarak” w Golu-
biu-Dobrzyniu. Obecnie „Szarak” 
obsługuje dwa obwody o łącznej 
powierzchni 8540 hektarów, usy-
tuowane w okolicach Golubia-
Dobrzynia, Radomina, Wąpielska 
i Brzuzego.

Przez 60 lat koło dorobiło się 
między innymi domku myśliw-
skiego w Rodzonem, gdzie właśnie 
obchodzony był jubileusz. Obecnie 
„Szarak” liczy 52 członków, z któ-
rych niektórzy  mają już 30-letni 
staż myśliwski (Roman Buler, Lech 
Różalski).

Obchody rozpoczęły się od 
tradycyjnego polowania. Zwycię-

żyła Ania Skaralewicz, która ma tę 
umiejętność we krwi. W jej rodzinie 
także są myśliwi, a sama poluje już 
od dziewięciu lat. Po tzw. „pokocie”, 
czyli prezentacji upolowanej zwie-
rzyny, nastąpiło oficjalne otwarcie 
obchodów jubileuszu. Prezes Ro-
man Buler przedstawił pokrótce 
historię powołania koła. Odznaczo-
no najbardziej zasłużonych człon-
ków, a medale wręczali członkowie 
Okręgowej Rady Łowieckiej z Toru-
nia.

W obchodach jubileuszu brali 
udział przedstawiciele władz samo-
rządowych gmin: Golub-Dobrzyń, 
Radomin oraz Wąpielska. Impre-
za nie odbyłaby się bez obecności 
przedstawicieli Okręgowej Rady 
Łowieckiej w osobach prezesa Ma-
cieja Januszewskiego i Sławomira 
Łuczaka.

Później myśliwi wzięli udział 

ODZnacZenia 
na 60-Lecie KŁ „SZaRaK”

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
Bogdan Dudek,
Henryk Jakubowski, 
Franciszek Mierzejewski,
Andrzej Myśliński, 
Janusz Radecki,
Zbigniew Suchorski,
Benedykt Witkowski,
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
Jerzy Witkowski, 
Medal Zasłużony dla 
Toruńskiej Organizacji Łowieckiej
Józef Jurkiewicz,
Henryk Piskorski,
Jacek Lenartowicz.
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Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina
rozkład jazdy

Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada 
rusza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być 

wykonane w dowolnej technice, ale powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać 
formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i trafność doboru środków 

plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć 

osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 
2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 roku. Liczy się data wpływu przesyłki do 

organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na 

uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy 

oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne przepisy na potrawy z 
gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 

wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na 
adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.

Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych 
bądź regionalnych mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro 

Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. 
Chętni mogą liczyć na upominki.

Trwają zmagania dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. By powalczyć o tuszkę, 
wystarczy ułożyć krótki wierszyk o gęsiach bądź gęsinie.

Rozpoczynamy tegoroczną kampanię „Kujawsko-pomorska gęsina 
na św. Marcina". Marszałek województwa przeznaczył 2017 tuszek 
dla mieszkańców naszego regionu. U nas można wygrać aż 80!

  Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Promocji Regionu sp. z o.o.
 Przedmiotem konkursu jest 80 gęsich tuszek.
 By wygrać jedną z nich, należy do 23 października 2017 r.
(liczy się data wpływu) na adres redakcji 
(Wydawnictwo Promocji Regionu, ul. Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyń) 
wysłać ułożony przez siebie wierszyk i dołączyć kupon drukowany w tygodniku.
 Prace muszą być autorskie, a kupony oryginalne i prawidłowo wypełnione.
 Długość wiersza jest dowolna, tematyka: gęsi bądź gęsina.
 Jeden autor może nadesłać jeden wiersz.
 24 października 2017 r. nastąpi losowanie laureatów.
 Zwycięzców poinformujemy o wygranej telefonicznie.
 Wybrane prace zostaną opublikowane na naszych łamach.
  Tuszki będą do odbioru w sobotę 4 listopada 2017 r. w Golubiu-Dobrzyniu, 
Rypinie,  Wąbrzeźnie bądź Lipnie. 
 Wydawnictwo Promocji Regionu zastrzega, że w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń ogłosi kolejny konkurs.

  Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Promocji Regionu sp. z o.o.
 Przedmiotem konkursu jest 80 gęsich tuszek.
 By wygrać jedną z nich, należy do 23 października 2017 r.
(liczy się data wpływu) na adres redakcji 
(Wydawnictwo Promocji Regionu, ul. Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyń) 
wysłać ułożony przez siebie wierszyk i dołączyć kupon drukowany w tygodniku.
 Prace muszą być autorskie, a kupony oryginalne i prawidłowo wypełnione.
 Długość wiersza jest dowolna, tematyka: gęsi bądź gęsina.
 Jeden autor może nadesłać jeden wiersz.
 24 października 2017 r. nastąpi losowanie laureatów.
 Zwycięzców poinformujemy o wygranej telefonicznie.
 Wybrane prace zostaną opublikowane na naszych łamach.
  Tuszki będą do odbioru w sobotę 4 listopada 2017 r. w Golubiu-Dobrzyniu, 
Rypinie,  Wąbrzeźnie bądź Lipnie. 
 Wydawnictwo Promocji Regionu zastrzega, że w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń ogłosi kolejny konkurs.

kupon zgłoszeniowy

Imię i nazwisko: ...............................................................................................
Tygodnik (zaznacz właściwy):
CGD     CWA     CLI     CRY
numer telefonu: ...........................................................
wyrażam zgodę na przetwartzanie moich
danych do celów konkursu „Gęsinowe strofy”
..................................................................................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

Imię i nazwisko: ...........................................................
Tygodnik (zaznacz właściwy):
CGD    CWA    CLI    CRY
numer telefonu: ...........................................................
wyrażam zgodę na przetwartzanie moich
danych do celów konkursu „Gęsinowe strofy”
...........................................................
(miejscowość, data, czytelny podpis)

d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają 

Otradycje świętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordankach i niecodziennego 
incydentu, który być może dał impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na 

teren imprezy wmaszerowała wojskowa orkiestra dęta, która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej 
przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem gęsi, przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w 
Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi 
wydostały się z ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.

kupon zgłoszeniowy

d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają tradycje Oświętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordankach i niecodziennego incydentu, który być 
może dał impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na teren imprezy wmaszerowała 

wojskowa orkiestra dęta, która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem 
gęsi, przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy 
orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi wydostały się z ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za 
orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.
Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada rusza konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, ale 
powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i 
trafność doboru środków plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać 
pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 
roku. Liczy się data wpływu przesyłki do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 
listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz 
własne przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-
pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.
Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych bądź regionalnych 
mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-
18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. Chętni mogą liczyć na upominki.
Trwają zmagania dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. By powalczyć o tuszkę, wystarczy ułożyć krótki 
wierszyk o gęsiach bądź gęsinie.
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A oto wybrane wiersze spośród tych, które napłynęły od Czytelników na 
nasz konkurs „Gęsinowe strofy”. Byliśmy pod wrażeniem Państwa kreatyw-
ności i talentu literackiego!

Gęś

Gdy na stole gęś, między ludźmi tworzy się więź.
Gdy ją doprawisz smacznie,

Na stole wielka uczta się zacznie.
Bo babcia z dziadkiem jak taką gąskę doprawią,

Goście od razu się zjawią.
Przy stole goście już siedzą, 

Nie mogą się doczekać aż pyszną gąskę zjedzą.
Dzieci gęsi nie lubią, więc w talerzach dłubią,

Psy w kącie na kości czekają i ogonami merdają.
Kiedy uczta się skończy, wszyscy się pożegnają

I do dalekich domów wracają.
Gęś ta zostanie na pewno w ich pamięci,

Bo gęś zastaną dopiero, gdy znów
Gęś z CWA dziadek z babcią wygrają!

Autor: Janusz Zaleśny

Gęsina w naszych domach

Zbliża się tradycyjne świętomarcińskie
Tak popularne kujawsko-pomorskie.

Gąski, gąski – wszyscy wołają
I do konkursów z ochotą stają.

Wymarzoną gąskę rodzina zdobywa
I pyszne smaki z niej wydobywa.

Gęś w pomarańczach, z żurawiną lub z jabłkami
I wszyscy wokół delektują się smakami.

Od zakąsek stół też się ugina
Pasztet, galaretka, smaluszek ze skwarkami

Wszyscy zajadają z wesołymi minami.
Do stołu zasiadła rodzina i przyjaciele

I smakołyków na stole zostało niewiele.
Radośni i syci ze sobą rozmawiają
I sesję z gąską co roku powielają.

Dobrze aby gęsina nie tylko od święta
Na stołach naszych gościła

Ale przez rok cały z nami była”
Autorka: Marcelina Delikat

„Gęsina na św. Marcina?” – cóż to za zagadka?
Wprowadza w osłupienie każdego gagatka.
Skąd się wywodzi? Skąd do nas przybyła?

Niejeden obywatel pyta Marcina.
A on na to ze zdumieniem odpowiada,

że dawno temu była legenda niesłychana!
Święty Marcin był żołnierzem i rycerzem ubogich,

wszystkich zatem ludzi traktował jako bliskich i drogich.
Gdy chciano mu nadać sakrę biskupią,

to ten wyskoczył ze swoją kryjówką!
Gęsi gęganiem ludzi wezwały,

kryjówkę Marcina szybko poznały.
Marcin postanowił uciekać na koniu,

w głowie krążyły mu tylko myśli: do boju!
W pośpiechu przez Poznań galopując koniem,

zwierzak gubi swoją podkowę.
Znajduje ją piekarz – kształtem zachwycony

postanawia zrobić wypiek domowy.
Tak zatem 11 listopada zbliża się wielkimi krokami,

każdy gęsinę chce zajadać porcjami.
Aby tradycji zadość się stała,

na stole nie może zabraknąć marcińskiego rogala!
Autorka: Iwona Borkowska

P
rzysiek pod Toruniem na dwa dni sta-
nie się nie tylko gęsinową stolicą Polski, 
ale też miejscem, gdzie można interesu-

jąco spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. 
Zaplanowano m. in. połączone z degustacją 
prezentacje kulinarne w wykonaniu gwiazd 
(m. in. Magdy Gessler), oferującą wykwintne 
dania i przekąski gęsią karczmę z muzyką na 
żywo, strefę dla dzieci (z przedstawieniami 
teatralnymi i atrakcyjnymi warsztatami dla 
najmłodszych), w której gospodarzami będą 
dbający o dobre samopoczucie i bezpieczeń-
stwo uczestników animatorzy. Wśród dodat-
kowych atrakcji m. in. ośmiometrowa ścianka 
wspinaczkowa. Na trasach Bydgoszcz-Przy-
siek-Bydgoszcz i Toruń-Przysiek-Toruń 11 i 12 
listopada od 9.30 do 17.00 kursować będą bez-
płatne autobusy.
Najlepszym wytwórcom produktów gęsino-
wych, którzy zaprezentują się w Przysieku, 
przyznane zostaną prestiżowe Złote Półgęski. 
Patronem konkursu, adresowanego do małych 
firm oferujących przysmaki z gęsiego mięsa, 
jest marszałek województwa.
Zapraszamy do udziału w konkursach z cen-
nymi nagrodami. 6 listopada ruszają zmaga-
nia plastyczne dla dzieci i młodzieży ,,Gęś 
z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane 
w dowolnej technice, ale powinny być płaskie, 
a ich wielkość nie może przekraczać formatu 
A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość 
i trafność doboru środków plastycznych 
w przedstawieniu tematu. Autorzy najlep-
szych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia 
w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-
18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub 
przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 To-
ruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 roku. Liczy 
się data wpływu przesyłki do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świą-
tecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na 
uczestników czekają atrakcyjne nagrody, 
między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 li-
stopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, fil-
my, sprawozdania tekstowe z rodzinnego bie-
siadowania) oraz własne przepisy na potrawy 
z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedy-
nie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje 
należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 
87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na 
adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.
pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.

Dwudniowy (11 i 12 listopada) Festiwal Gęsiny w Przysieku będzie głównym wy-
darzeniem tegorocznej kampanii „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”
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Nowinki

Platforma dobra 
na wszystko
Autonomiczny pojazd, który nie przypomina ciągni-
ka. Uniwersalna platforma dla różnych maszyn rolni-
czych. To pomysł firmy DOT Technology Corp. z USA, 
która od lat pracuje nad powstaniem samodzielnych 
pojazdów rolniczych. 

Sezonowi i ich umowy
PRAWO  Robotnicy sezonowi są coraz większym kłopotem dla 
rolników. Nie dość, że trudno znaleźć odpowiednich ludzi, to 
teraz jeszcze ich zatrudnienie będzie prawdopodobnie wiązało 
się z wyższymi opłatami

Nagrody dla przyjaznych 
Do 27 listopada rolnicy z naszego województwa mogą zgłaszać się do konkursu 
„Gospodarstwo przyjazne przyrodzie”. 

Konkurs

Autonomiczny pojazd 
nie przypomina ciągnika. Ma 
co prawda cztery koła, ramę 
i silnik diesla, ale też skrętne 
obie osie, przez co jest bar-
dzo elastyczny podczas pra-
cy w polu. Rama pojazdu ma 
kształt litery „U”. Gdy chcemy 
na niej zamontować nową 
maszynę rolniczą, wystarczy 
podjechać i ją wpiąć. Nie są 
wymagane żadne podnośniki 
itp. Maszyny same dokonają 
połączenia.

Testowany jest pojazd, na 
którym zamontowano siew-
nik. To maszyna pod nazwą 
Seed Master, czyli mistrz 
siewu. Nie posiada ani kabi-
ny, ani koła sterowniczego. 

Pojazd programuje się przy 
pomocy satelitów GPS lub 
manualnie, np. z ekranu ta-
bletu. 

Maszyna jest lżejsza od 
tradycyjnych ciągników, dlate-
go zużywa ok. 20 proc. mniej 
paliwa. Można ją zatrzymać 
awaryjnie przy pomocy przy-
cisku. Gdy platforma zboczy 
z zaplanowanej trasy na polu, 
automatycznie wyłącza silnik 
i przesyła informację o kło-
pocie do rolnika.

Pierwsze sztuki Seed 
Mastera zostaną sprzedane 
w przyszłym roku. Na 2019 
rok planowany jest debiut na 
całym świecie.

(pw)

Do tej pory rolnicy najczęściej 
wiązali się z robotnikami sezono-
wymi umowami o dzieło. Była to 
wygodna, bo tania forma. Oczy-
wiście zbieranie truskawek lub 
szparagów ma niewiele wspólnego 
z „dziełem”. Właśnie dlatego postu-
lowane jest wprowadzenie w przy-
szłości nowego rodzaju umowy – 
o pomoc przy zbiorach. Będzie ona 
obowiązywała maksymalnie 90 

dni. Na rolnika spadnie obowiązek 
płacenia składek na ubezpieczenia: 
wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyńskie oraz zdrowotne. To ok. 174 
zł miesięcznie.

Rolnik będzie musiał także 
zgłaszać pracowników maksy-
malnie 3 dni od zawarcia umowy. 
Ważne, że nowy typ umowy nie 
wymaga stosowania przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. 
Nowe prawo ma wejść w życie 

już w przyszłym roku. Nie wiadomo 
czy nie wpłynie to na dalsze prze-
chodzenie robotników sezonowych 
do szarej strefy. Rolnikowi i zbiera-
czowi bardziej opłaca się dogadać 
między sobą, niż odprowadzać pie-
niądze do budżetu państwa.

(pw)

OBORNIKA
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Rynek

Mleczna górka
Powody do zadowolenia – po wielu miesiącach, a na-
wet latach gorszej koniunktury – mogą mieć produ-
cenci mleka. Jego cena w naszym kraju jest najwyż-
sza od 3 lat.

Główny Urząd Statystyczny 
podał dane za wrzesień tego roku. 
Za hektolitr mleka płacono w kraju 
144 zł. To oczywiście średnia krajo-
wa, co oznacza, że w niektórych re-
jonach ceny były wyższe i wynosiły 

nawet powyżej 1,6 zł za litr. Najwię-
cej otrzymali producenci w woje-
wództwach północnych i na Mazu-
rach, a najmniej w województwach: 
świętokrzyskim i małopolskim. 

Opłacalność produkcji rozpo-

Finanse

Pamiętaj o koncie
Trwa wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich. Nie-
stety, czasem zdarza się, że pieniądze nie trafiają do 
rolników, bo ci zapomnieli poinformować o zmianie 
numeru konta.

czyna się, gdy cena mleka wynosi 
ok. 1,30 zł za litr. Wyższe stawki 
mają utrzymywać się do końca 
tego roku. Co będzie dalej? Zdaniem 
większości analityków, obecne ceny 
mleka i np. masła to efekt sezono-
wy i niebawem nastąpi obniżka. 

Razem ze wzrostem opłacal-
ności produkcji mleka, wzrasta za-
potrzebowanie na jałówki. Za jedną 
krowę zapłacić należy już ponad 2,2 
tys. zł. Ceny krów dojnych są jesz-
cze wyższe – ponad 3 tys zł. 

(pw)

Zmagania organizuje Stowa-
rzyszenie Ptaki Polskie. Szansę na 
nagrodę ma ten gospodarz, który 
wspiera dzikie ptaki. Wystarczy 
posiadanie odpowiednich drzew 
z dziuplami, zadrzewień między 
polami oraz stosowanie rozwią-
zań wspierających środowisko. 
Te ostatnie nie muszą być bardzo 

skomplikowane. Dzikie ptactwo 
można chronić na przykład kosząc 
pole od środka do zewnątrz, tym 
samym dając zwierzętom szansę 
na ucieczkę. Punktowane będzie 
także posiadanie w ogrodzie roślin 
nektarodajnych oraz pozostawianie 
części plonów na polu, by zimą sta-
nowiły pożywienie dla zwierzyny. 

Kapituła konkursu wyłoni naj-
bardziej przyjazne przyrodzie go-
spodarstwa. Wygrać można m.in. 
aparat fotograficzny, budki lęgo-
we, lornetki itp. Aby przystąpić do 
zmagań, wystarczy wysłać zdjęcia 
oraz opis naszej zagrody pod adres 
mailowy justyna.rozanska@ptaki-
polskie.pl.                                 (pw)

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa apeluje do rol-
ników, by sprawdzili, czy numery 
rachunków bankowych podane we 
wniosku o wpis do ewidencji pro-
ducentów, są aktualne. Gospodarze 
czasem przenoszą konta, np. ze 
względu na uzyskanie lepszych wa-
runków w innym banku. 

Co dzieje się, gdy rolnik nie po-
informuje o zmianie, a agencja wy-
śle polecenie przelewu? ARiMR do-
wie się co prawda, że konto jest już 
zamknięte, pieniądze nie przepad-
ną, ale trzeba będzie dłużej na nie 
czekać. Aby uniknąć takich sytuacji, 
rolnik po zmianie numeru konta 
powinien dokonać aktualizacji swo-
ich danych, wypełniając formularz 
wniosku o wpis do ewidencji pro-
ducentów, który należy złożyć do 
kierownika biura powiatowego 
ARiMR właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę 
rolnika.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Mecze obejrzymy na stojąco?

Resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował 
projekt rozporządzenia w sprawie wymogów technicznych 
infrastruktury sektorów na stadionie. Pomysł zakłada 
umożliwienie organizacji meczów piłkarskich na stadio-
nach, gdzie znajdują się sektory z miejscami stojącymi dla 
kibiców. Miejsca stojące mają być oddzielone od pozosta-
łych sektorów, a trybuna będzie musiała posiadać miej-
sca numerowane. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do 
zwiększenia frekwencji na meczach. Obecnie projekt jest 
w konsultacjach międzyresortowych. 

O broni w Sejmie RP 

Na sejmowej stronie został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji, autorstwa grupy posłów PiS-u. Pomysł obejmuje wprowadzenie kategorii broni szkolnej, czyli broni lufowej wyprodukowa-nej w celach szkoleniowych w sposób uniemożliwiający oddanie strzału lub przekrojów broni. Broń szkolną będzie można posiadać po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez  komendanta wojewódzkiego policji lub od-działu żandarmerii. Strzelnice i organizacje proobronne będą mogły po-siadać broń maszynową i wycofaną z wojska amunicję. Na strzelnicach mają być dozwolone tłumiki. Nowela zakłada także wprowadzenie jedno-litego egzaminu dla starających się o pozwolenie na broń. 

Umowy dla pomagających przy zbiorach?  

Do konsultacji tra� ł projekt nowelizacji ustawy o ubez-

pieczeniu społecznym rolników. Propozycja zakłada, 

że będą oni musieli zawierać umowy z pracownikami 

pomagającymi przy zbiorach oraz opłacać za nich 

składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 

i macierzyńskie. Osoba zatrudniona będzie miała pra-

wo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałe-

go lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Nowe 

przepisy przygotował resort rolnictwa. 

Odszkodowanie za powikłania po szczepieniu? 

Resort zdrowia przygotował projekt dotyczący zasad 
obowiązkowego szczepienia. Rodzicowi dziecka, u któ-
rego po obowiązkowym szczepieniu wystąpiły ciężkie 
objawy chorobowe, wymagające leczenia w szpitalu 
przez co najmniej dwa tygodnie, ma przysługiwać do 
70 tys. zł opiekuńczego świadczenia kompensacyjne-
go. Będzie ono obowiązywało także w przypadku, gdy 
obowiązkowe szczepienie zostało wykonane szcze-
pionką inną niż ta, która została zakupiona przez mi-

nistra zdrowia. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu 
Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień 
Ochronnych. 

Łatwiej o preparaty z konopi

W ubiegłym tygodniu weszło w życie nowe prawo, które zakłada, że preparaty z kono-pi będą mogły być wytwarzane w aptekach na podstawie recepty od lekarza, z surowca sprowadzanego z zagranicy. Leki te nie będą jednak refundowane. Dzięki zmienionym prze-pisom pacjenci mają mieć łatwiejszy dostęp do bezpiecznej terapii w leczeniu objawów niektórych chorób, np. przewlekłego bólu, nudności i wymiotów wywołanych chemio-terapią, spastyczności w stwardnieniu rozsia-nym a także lekoopornej padaczki.

Rusza program „Maluch+” 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił konkurs, 
w którym można otrzymać do� nansowanie m.in. na założenie 
żłobków w ramach programu „Maluch+”. Łącznie do rozdyspo-
nowania jest 450 mln zł. Program skierowany jest do jednostek 
samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami 
podmiotów). Są dostępne cztery moduły, a szczegóły znajdują 
się na stronie ministerstwa: www.mpips.gov.pl. Terminy składa-
nia ofert: dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.; dla modułu 2, 3 
i 4 – 17 listopada 2017 r. Aby zgłosić się do programu, należy 
wypełnić odpowiedni formularz oferty, dostępny pod podanym 
wyżej adresem strony. 

Zapytaj w ZUS-ie 

W czwartek 9 listopada w godz. 9.00-12.00 
inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Lipnie organizuje Drzwi Otwarte. Przedsiębior-
cy, którzy planują otworzyć własną � rmę będą 
mogli  dowiedzieć się, jakie są zasady zgłoszenia 
siebie i pracowników do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego. Będzie można tak-
że poznać terminy rozliczania i opłacania składek. 
Dzień później o 8.30 ZUS zaprasza na bezpłatne 
szkolenie „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”. 
Będzie mowa o zmianach, które wejdą w życie 
1 stycznia przyszłego roku. 
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Lipno
 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w sobotę 11 listo-

pada Miejskie Centrum Kulturalne organizuje koncert pt. „Droga do 
wolności: w wykonaniu zespołu Artes Ensemble”. Darmowe wejściówki 
do odbioru w sekretariacie MCK przy ul. Piłsudskiego 22. Liczba 
miejsc ograniczona. Początek o 17.00. 

Wąbrzeźno
 W czwartek 9 listopada do WDK po raz kolejny przyjadą aktorzy 

teatru Krak-Art. Tym razem młodzi widzowie będą mogli zobaczyć 
przedstawienie „Złota rybka”. Początek o 17.00. Bilety w cenie 5 zł do 
nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-
16.00 lub bezpośrednio przed spektaklem. 

 Tego samego dnia, także o 17.00, w WDK planowane jest spot-
kanie z Jackiem Stochmalem, autorem książki „Przypadki Juliana # #”. 
Dodatkową atrakcją będzie możliwość wylosowania dwóch biletów na 
koncert grupy Another Pink Floyd (polskiego zespołu grającego cov-
ery PF), który odbędzie się 18 lutego w CCK Jordanki w Toruniu. Wys-
tarczy zakupić publikację Jacka Stochmala i mieć trochę szczęścia. 

 W poniedziałek 13 listopada o 17.00 warto wybrać się do domu kul-
tury na otwarcie wystawy sztandarów historycznych. Temat przybliży 
Paweł Becker. Wstęp wolny. 

 We wtorek 14 listopada o 16.00 WDK organizuje wykład otwarty 
pt. „Zaburzenia pamięci” specjalisty neurologa Izabeli Zacharskiej-
Quaium. Prelekcja dotyczyć będzie m.in. obszaru zmian i nasilania 
procesów neurodegeneracyjnych mózgu oraz aktywności życiowej 
osób starszych. Ponadto przedstawione zostaną parametry poziomu 
funkcjonowania procesów poznawczych, takich jak: uwaga, pamięć, 
percepcja oraz obszar i nasilanie zmian demencyjnych. Wstęp wolny.

 15 listopada o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa 
połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursów „LGD w obiek-
tywie – 4 pory roku” i „LGD z zabytkiem w tle”. Fotografie będzie 
można oglądać do 29 listopada w WDK, w godzinach pracy jednostki. 

 W środę 22 listopada o 18.00 w tym samym miejscu Walde-
mar Okoński będzie promował publikację „Okiem satyry...”. Autor 
katalogu jest mieszkańcem Wąbrzeźna. Pracował jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Orłowie i Płużnicy. Zajmował się też reklamą, 
projektowaniem znaczków graficznych, liternictwem oraz ilustracją. 
W latach 1998-2006 był radnym Rady Gminy Płużnica. Jego pasją jest 
malarstwo, rysunek, grafika i liternictwo. Podczas spotkania będzie 
możliwość nabycia publikacji w promocyjnej cenie. 

 Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Impr-
eza odbędzie się w niedzielę 3 grudnia o 10.00. Festiwal jest skie-
rowany do dzieci i młodzieży. Artyści będą oceniani w kategoriach: 
wokaliści – 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat oraz zespoły i duety – kate-
goria open. Każdy z uczestników musi wykonać dwa utwory, w tym 
jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Regulamin oraz karta 
zgłoszeniowa znajdują się na stronie: www.wdkwabrzezno.pl. Więcej 
informacji można uzyskać w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 
17 27, wew. 24, 535 436 071. 
Rypin

  29 listopada gościem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej 
będzie Zygmunt Miłoszewski. Autor zasłynął kryminalną trylogią 
o prokuratorze Szackim: „Uwikłanie”, „Ziarno prawdy” oraz „Gniew”. 
Na podstawie tych powieści powstały filmowe adaptacje oraz serial 
telewizyjny „Prokurator”. W 2014 roku Miłoszewski za swoją twórczość 
otrzymał Paszport Polityki. Wstęp wolny.  

Golub-Dobrzyñ 
 W każdą środę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza 

na bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. 
Zapisy są przyjmowane w bibliotece przy ul. Żeromskiego 11 oraz 
telefonicznie pod numerem: 56 683 24 05. 

 W piątek 17 listopada o 18.00 w Domu Kultury zostanie wystawiony 
spektakl „Gusła” na podstawie „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza. 
Bezpłatne zaproszenia można odebrać w sekretariacie DK.  

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowe nowości 
o krok od domu

FILM  W weekend 18-19 listopada do Wąbrzeźna i Golubia-
Dobrzynia zawita Objazdowe Kino Visa. Widzowie będą mogli 
obejrzeć m.in. „Botoks”, „Blade Runner 2049” i „Listy do M.3” 

W sobotę 18 listopada filmy 
będą wyświetlane w Wąbrzeskim 
Domu Kultury. O 10.00 młodzi 
widzowie mogą wybrać się na „My 
Little Pony”. Znowu w akcji poja-
wią się magiczne kucyki, które po 
raz pierwszy będą musiały opu-
ścić baśniową Equestrię i wkro-
czyć z tajemniczy wielki świat. 
Bohaterowie staną oko w oko ze 
złowrogim Królem Burzy, który 
postanawia wykraść całą magię 
z ich rodzinnego królestwa. Na 
12.00 zaplanowana jest projekcja 
filmu „Twój Vincent”, dramatu 
o życiu i tajemniczej śmierci Vin-
centa van Gogha. „Twój Vincent” 
to pierwsza pełnometrażowa ani-
macja malarska. Każda z 65 tys. 
klatek została ręcznie namalo-
wana, a w pracach uczestniczyło 
125 zawodowych malarzy z całego 
świata. O 14.00 przyjdzie pora na 
kolejną propozycję dla najmłod-
szych widzów – „Emotki. Film”. To 
komedia, dzięki której dzieci będą 
mogły poznać świat smartfonów 

i emotikonów. O 16.00 i 18.00 
na ekranie zagości kolejna część 
kultowej już komedii romantycz-
nej – „Listy do M.3”. Akcja dzieje 
się w wigilię Bożego Narodzenia. 
W obsadzie m.in. Borys Szyc, 
Danuta Stenka, Piotr Adamczyk, 
Agnieszka Dygant i Tomasz Ka-
rolak. O 20.00 przyjdzie pora na 
„Botoks” Patryka Vegi. To poparty 
wielomiesięcznymi wywiadami, 
wstrząsający obraz życia i pracy 
lekarek oraz pielęgniarek w Pol-
sce. Scenariusz w brutalny sposób 
ukazał problemy służb medycz-
nych oraz współczesnych kobiet. 

Dzień później kino zawita 
do Domu Kultury w Golubiu-Do-
brzyniu. Projekcje rozpoczną się 
o 10.00 od filmu „My Little Pony”. 
W południe przyjdzie pora na ko-
lejną propozycję dla młodszych 
widzów, czyli „Emotki. Film”. 
O 14.00 można wybrać się na „Bo-
toks”, a o 16.30 i 18.30 na „Listy do 
M.3”. Na zakończenie, o 20.30, kino 
proponuje „Blade Runner 2049”. 

To film z gatunku science fiction 
w reżyserii Denisa Villeneuve’a. 
Oficer policji Los Angeles trafia na 
ukrywaną przez lata informację, 
która może pogrążyć resztki spo-
łeczeństwa w chaosie. Odkrycie 
prowadzi go do poszukiwań Ricka 
Deckarda, byłego łowcy andro-
idów, który zaginął trzydzieści lat 
temu. W rolach głównych m.in. 
Ryan Gosling i Harrison Ford. 

Seanse będą wyświetlane na 
profesjonalnym sprzęcie projek-
cyjnym, w najwyższej jakości ob-
razu i dźwięku, z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Użyt-
kownicy kart Visa przy płatności 
tą kartą mają możliwość zakupu 
biletów normalnych i zestawów 
w barku kinowym z 50 proc. zniż-
ką. Przedsprzedaż biletów on line 
oraz więcej szczegółów na stro-
nie: www.kino.visa.pl. Bilety: 16 zł 
normalny, 14 zł ulgowy (szkolny, 
studencki, seniora, rodzinny). 

(ToB)

Rypin

Zabawa z gęsiną w tle 
W sobotę 11 listopada warto wybrać się do Rypina. Podczas pikniku rodzinnego 
wystąpią lokalni artyści, a gwiazdą wieczoru będzie Marcin Daniec. 

Impreza, jak co roku, 
odbędzie się w Rypiń-
skim Centrum Sportu 
przy ul. Dworcowej 11, 
w myśl hasła: „Na św. 
Marcina najlepsza gęsi-
na z Rypina”. Początek 
jest planowany na godz. 
14.45. Najpierw zapre-
zentuje się Miejska Or-
kiestra Dęta. Później na 
scenie pojawią się dzieci 
z miejskich przedszkoli, 
soliści oraz przedsta-
wiciele klubów seniora. 
W międzyczasie goście 
będą mogli poznać ofer-
tę lokalnych kół gospo-
dyń wiejskich. Nie za-
braknie potraw z gęsiny. 

O 18.00 wystąpi 
Marcin Daniec, satyryk 
i artysta kabaretowy. 
Popularność przyniosły 
mu cztery estradowe 
wcielenia: Górala, Mar-
cinka, Waldemara K. 
i pana Ignacego. Wstęp 
na sobotnią imprezę jest 
darmowy. 

(ToB)
fot. RDK
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08:40 Informacje kulturalne

HITY DNIA

Dowodzony przez pułkownika Henry'ego Mucciego batalion 
amerykańskich żołnierzy zostaje wysłany z niebezpieczną 
misją ratunkową na Filipiny. W znajdującym się tam obozie 
Cabanatuan Japończycy od trzech lat przetrzymują 
w nieludzkich warunkach kilkuset amerykańskich jeńców.

Ania studiuje architekturę zieleni. Jest wrażliwa i nieśmiała. 
Ostatnio jej myśli zaprząta przystojny mężczyzna 
z eleganckiego budynku, w którym dziewczyna pielęgnuje 
zieleń. Marcin ma intratną posadę w banku i nie wątpi w swe 
możliwości. 

Czwartek, 9 listopada 2017

05:55 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:35 Komisariat - serial

09:05 Mam prawo odc. 9

09:35 Magazyn śledczy 

          Anity Gargas odc. 49

10:10 Doktor Quinn odc. 3 - serial

11:00 Niebo i piekło: Północ - Południe. 

          Księga III odc. 3 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Smaki polskie odc. 135

12:55 Dzika Kornwalia - dokumentalny 

14:00 Elif odc. 130 - serial

14:55 Opole 2017 na bis 

15:10 Obserwator 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 29 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3199 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 63

18:55 Komisariat - serial

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 Ojciec Mateusz odc. 236 - serial

21:20 Sprawa dla reportera 

22:20 Warto rozmawiać 

23:30 Widowisko muzyczne 

00:35 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
          odc. 1 - serial

05:55 Rodzinka.pl 

          odc. 175 s. 8 - serial

06:35 Sztuka codzienności odc. 26

07:05 M jak miłość odc. 161 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:50 Panorama 

11:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1736 - serial

11:40 Na dobre i na złe 

          odc. 483 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 20 - serial

13:40 Na sygnale odc. 75 - serial

14:15 Dzika przyroda Bliskiego 

          i Środkowego Wschodu 

          odc. 1 - dokumentalny 

15:25 Na dobre i na złe 

          odc. 684 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 49 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1736 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1737 - serial

20:40 Pierwsza randka odc. 22

21:40 Miasto skarbów odc. 9 - serial

22:40 Grupa specjalna "Kryzys" 

          odc. 3 - serial

23:35 Nowy koszmar Wesa Cravena 

          - horror

01:35 Fuks - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 

07:50 Doradca smaku odc. 39

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2120

10:55 Ukryta prawda odc. 828 - serial

12:00 Szkoła odc. 480 - serial

13:00 19+ odc. 181 - serial

13:30 Szpital odc. 717 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 4

15:30 Szkoła odc. 481 - serial

16:30 19+ odc. 182 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 829 - serial

18:00 Szpital odc. 718 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5126

20:10 Doradca smaku odc. 40

20:15 Na Wspólnej odc. 2579 - serial

20:55 Milionerzy odc. 97

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 

22:30 Nie kłam, kochanie 

          - komedia romantyczna 

00:45 Jak stracić chłopaka w 10 dni 

          - komedia romantyczna 

06:00 To moje życie! 

          odc. 157 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 8 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 11 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 16 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 4 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 17 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 21 s. 8 - serial

12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 1 s. 4 - serial

13:40 Zbuntowany anioł 

          odc. 254 - telenowela

14:35 Królowa serc odc. 6 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 47 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 48 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 16 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 12 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 13 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 323 s. 15 - serial

20:00 Witaj w domu, panie Jenkins 

          - komedia romantyczna 

22:15 Fajna z niego babka - komedia 

00:20 American Pie: bractwo Beta 

          - komedia 

08:00 Dziennik filozofa odc. 49

08:05 Dezerterzy odc. 61

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Kamień na kamieniu 

          - dramat obyczajowy 

10:45 Którędy po sztukę odc. 60

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

          odc. 5 - serial

12:15 Droga w świetle księżyca 

          - dramat obyczajowy 

13:30 Daleko od okna 

          - dramat obyczajowy 

15:35 Chuligan literacki odc. 66

16:10 Kamień na kamieniu 

          - dramat obyczajowy 

18:05 Studio Kultura 

          - rozmowy odc. 1197

18:25 Zmiana - dokumentalny 

19:45 Nie ma miejsca dla Gerolda 

          - animowany 

19:50 Cios w kark - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 O jeden most za daleko 

          - dramat wojenny 

23:25 Zakładka odc. 10

23:55 Dziennik filozofa odc. 49

00:05 Każda twarz ma imię 

          - dokumentalny 

01:35 Demony wojny wg Goi 

          - dramat wojenny 

06:50 Był taki dzień odc. 344

06:55 Mocarz - dokumentalny 

08:00 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 36, 

08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 

          czyli RetroTEYada odc. 9

09:20 W labiryncie odc. 113 - telenowela

09:50 Kronika olimpijska odc. 1

10:15 Kronika olimpijska odc. 2

10:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 5 - serial

12:00 Flesz historii 

12:20 Kryptonim "Muzeum"- Szlak 

          Armii Krajowej odc. 6

12:40 Nowe Ateny odc. 61

13:30 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

14:05 Sensacje XX wieku odc. 23

15:00 Encyklopedia II wojny światowej 

          odc. 42 - serial

15:25 Pompeje: piwnica szkieletów

          - dokumentalny 

16:25 Wypędzeni odc. 2 - dokumentalny 

17:40 Czas honoru odc. 34 - serial

18:35 Taśmy bezpieki odc. 24

19:10 Sensacje XX wieku odc. 22

20:05 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

20:35 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial

21:40 Polonia Restituta odc. 7 - serial

22:40 Spór o historię odc. 158

23:25 Ośmiornica odc. 43 s. 6 - serial

00:25 Czarny serial odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Młodzi Światu 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:40 Naprotechnologia odc. 5
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach prof. Ryszarda 
          Natusiewicza 
11:50 20 lat dla świata 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Filmowe życiorysy 
14:00 Rękopis błogosławionych 
          - dokumentalny 
15:40 Dobra wiara, dobre tricki 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
          katolickich "Źródło" 
16:40 180 lat na zdrowie 
          - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
17:00 Serce Afryki - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 10 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fundusze Europejskie odc. 2

05:20 Ukryta prawda odc. 67 - serial

06:20 Szpital odc. 187 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 120 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 5 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 141 - serial

09:45 Brzydula odc. 142 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 462 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 121 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 361 - serial

14:55 Szpital odc. 188 - serial

15:55 Druga szansa odc. 5 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 6 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 143 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 463 - serial

20:00 Gorąca laska - komedia 

22:15 Oszuści odc. 1 s. 1 - serial

23:15 Niewierni odc. 1 s. 1 - serial

00:35 Nie z tego świata 

          odc. 9 s. 5 - serial

„VI batalion” 

(2005r.) TV 4 21:00

„Nie kłam, kochanie” 

(2008r.) TVN 22:30

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 551 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 748 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 749 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 58 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 350 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 278 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 679 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2564 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 725 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3506

16:30 Na ratunek 112 odc. 169 - serial

17:00 Gliniarze odc. 157 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2565 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 409 - serial

20:05 Nasz nowy dom odc. 104

21:10 Przyjaciółki odc. 120 - serial

22:15 Zdrady odc. 121 - serial

23:25 Replikant - sensacyjny 

01:40 Tajemnice losu odc. 2845

                     19:50 Uwaga! 14:00 Elif 08:00 Pytanie na śniadanie           09:00 Malanowski i Partnerzy

14:55 Szpital 10:00 Napisała: morderstwo 14:05 Sensacje XX wieku19:00 Policjantki i policjanci 

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 4

06:45 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 5

07:25 Kacze opowieści odc. 4 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 31 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 32 - serial

09:00 V.I.P. odc. 22 - serial

10:00 Esmeralda odc. 30 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji odc. 160 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 146 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 164

15:00 Dom nie do poznania odc. 176

16:00 Esmeralda odc. 31 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji odc. 161 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 347 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 348 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

          odc. 143 - serial

21:00 VI batalion - dramat wojenny 

23:50 Włatcy móch odc. 23 - serial

00:20 Włatcy móch odc. 24 - serial



10:15 Doktor Quinn 11:15 Barwy szczęścia 19:30 Świat według Kiepskich

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni

HITY DNIA

W 2015 r. na wyspie Isla Nublar działa nowoczesny park 
rozrywki, którego główną atrakcją są dinozaury przywrócone 
do życia w drodze klonowania. Wyspą zarządza firma Masrani 
Corporation. Park jest strzeżony przez ochroniarzy 
i najemników wyposażonych w nowoczesną broń i pojazdy. 

13:00 19+

Tajni agenci z rządowej instytucji do walki z szumowinami 
z kosmosu nie wiedzą, co to odpoczynek. Wprawdzie 
K z wymazaną pamięcią pędzi sielankowy żywot zwykłego 
obywatela, ale J, który zajął jego miejsce, znowu go 
potrzebuje.

Piątek, 10 listopada 2017

08:00 Dziennik filozofa odc. 50

08:10 Kronos odc. 3

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Spirala - dramat psychologiczny 

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

          odc. 6 - serial

12:15 Hamlet x 5 - dokumentalny 

12:40 Polowanie na muchy - obyczajowy 

14:40 Koncert Seong-Jin Cho, 

          zwycięzcy XVII Międzynarodowego 

          Konkursu Pianistycznego 

          im. Fryderyka Chopina  

15:40 Pegaz odc. 54

16:40 Spirala - dramat psychologiczny 

18:15 Studio Kultura - rozmowy 

18:35 Klątwa Mony Lisy - dokumentalny 

19:35 Videofan odc. 87 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 72

20:25 Igła - thriller 

22:25 Tygodnik kulturalny 

23:10 Dziennik filozofa odc. 50

23:25 Earth, Wind & Fire Experience 

          feat. Al McKay play Avo Session 

00:55 O jeden most za daleko 

          - dramat wojenny 

06:50 Był taki dzień odc. 345

07:00 Wypędzeni 
          odc. 2 - dokumentalny 

08:00 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 37

08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 

          czyli RetroTEYada odc. 10

09:15 W labiryncie 
          odc. 114 - telenowela

09:50 Sienkiewicz mniej znany 

10:55 Wszystkie kolory świata 
          odc. 13 - serial

12:00 Taśmy bezpieki odc. 24

12:30 Śladami zbrodni i walki 

          1944-1956 odc. 15 - serial

13:00 Podróże z historią odc. 38

13:40 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

14:15 Sensacje XX wieku odc. 22

15:10 Przewodnik historyczny 

          Bogusława Wołoszańskiego 

15:40 Cała prawda o Grekach 
          odc. 2 - dokumentalny 

16:55 Królik po berlińsku 
          - dokumentalny 

17:55 Czas honoru odc. 35 - serial

18:55 Z archiwum IPN odc. 9

19:30 Sensacje XX wieku odc. 24

20:25 Niecała nieprawda 

          czyli PRL w DTV 

20:55 Odtajnione akcje szpiegowskie 
          odc. 4 - serial

21:50 Boża podszewka odc. 1 - serial

23:05 Szerokie tory odc. 46

23:35 Ośmiornica odc. 44 s. 6 - serial

00:45 Fotograf partyzantów 
          - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga  odc. 10 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 6 - serial
11:50 Lusaka Bauleni  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Requiem Smoleńsk 
          in memoriam 
13:45 20 lat dla świata 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Ikona Miłości  - dokumentalny 
14:40 Grypa - profilaktyka 
          i sposoby leczenia 
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 Przyroda i ludzie  
17:00 Fundusze Europejskie  odc. 3
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
19:00 Msza święta w intencji 
          Ofiar katastrofy smoleńskiej 
          w Bazylice Archikatedralnej 
          pw. Męczeństwa św. Jana 
          Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu  odc. 25 - serial

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 47
09:40 Rodzinny ekspres odc. 8
10:15 Doktor Quinn odc. 4 - serial
11:05 Niebo i piekło: Północ - Południe. 
          Księga III odc. 4 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
12:55 Cudowny świat przyrody 
          odc. 7 - serial
13:25 Rejs dookoła swiata 
14:00 Elif odc. 131 - serial
14:55 Opole 2017 na bis 
15:10 Ktokolwiek widział, 
          ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 30 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3200 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 64
18:55 Mam prawo odc. 10 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Polska - Urugwaj - piłka nożna
20:40 Polska - Urugwaj - piłka nożna
23:15 Uwięziona w mroku - thriller 
00:50 Tylko dla twoich oczu 
          - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 

07:50 Doradca smaku odc. 40

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2121

10:55 Ukryta prawda odc. 829 - serial

12:00 Szkoła odc. 481 - serial

13:00 19+ odc. 182 - serial

13:30 Szpital odc. 718 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10

15:30 Szkoła odc. 482 - serial

16:30 19+ odc. 183 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 830 - serial

18:00 Szpital odc. 719 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5127

20:00 Jurassic World - przygodowy 

22:40 Parker - sensacyjny 

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 10 s. 12

„Faceci w czerni II”

(2002r.) Polsat 22:20

„Jurassic World” 

(2015r.) TVN 20:00

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

14:15 Sensacje XX wieku09:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 552 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 750 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 751 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 59 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 351 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 279 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 680 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2565 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 726 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3507

16:30 Na ratunek 112 odc. 170 - serial

17:00 Gliniarze odc. 158 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2566 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 410 - serial

20:05 Wyspa przetrwania odc. 10

22:20 Faceci w czerni II - film SF 

00:05 Heartbreaker. 

          Licencja na uwodzenie 

          - komedia romantyczna 

05:20 Ukryta prawda odc. 68 - serial

06:20 Szpital odc. 188 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 121 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 6 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 143 - serial

09:45 Brzydula odc. 144 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 463 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 122 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 362 - serial

14:55 Szpital odc. 189 - serial

15:55 Druga szansa odc. 6 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 7 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 145 - serial

18:30 Brzydula odc. 146 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 464 - serial

20:00 Gwiezdny pył - fantastyczny 

22:45 Kobiety pragną bardziej 

          - komedia romantyczna 

01:25 Zabójcza broń odc. 6 - serial

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 5

06:45 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 6

07:25 Kacze opowieści odc. 5 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 33 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 34 - serial

09:00 V.I.P. odc. 1 s. 3 - serial

10:00 Esmeralda odc. 31 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 161 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 148 - serial

13:00 Galileo odc. 648

14:00 Galileo odc. 649

15:00 Dom nie do poznania odc. 177

16:00 Esmeralda odc. 32 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 162 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 348 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 349 - serial

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 6 - serial

21:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 140 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 141 - serial

23:00 Kobiety i mafia odc. 6 - serial

00:00 Outpost: Front wschodni  

          - horror

06:00 To moje życie! 

          odc. 158 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 9 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 12 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 17 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 5 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 18 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 22 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 2 s. 4 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 255 - telenowela

14:45 Królowa serc odc. 7 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 48 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 49 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 17 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 13 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 14 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 324 s. 15 - serial

20:00 Piąty element - thriller 

22:20 W odwecie za śmierć - thriller 

00:30 13 grzechów  - horror

06:05 Rodzinka.pl odc. 176 - serial

06:35 Sztuka codzienności odc. 27

07:05 M jak miłość odc. 162 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1737 - serial

11:50 Postaw na milion 

12:50 Tylko z tobą odc. 21 - serial

13:50 Na sygnale odc. 76 - serial

14:20 Anna Dymna - spotkajmy się 

14:50 Reformacja w Księstwie 

          Cieszyńskim - dokumentalny 

15:30 Janosik odc. 6 - serial

16:30 Koło fortuny 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1737 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1738 - serial

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 88 s. 7 - serial

21:40 Rodzinka.pl 

          odc. 219 s. 11 - serial

22:20 Fatalna namiętność - thriller 

00:35 Rozgrywka - western



11:55 Tygodnik kulturalny 

HITY DNIA

Dolot jest leśnym gołębiem. Pomimo skromnych rozmiarów 
jego marzeniem jest służba w armii. Wraz z przyjaciółmi 
zaciąga się do Królewskiej Służby Gołębi Pocztowych. Do 
zadań należy przenoszenie wiadomości przez Kanał 
La Manche pilnowany przez sokołów generała von Szpona.

Gwiazda reklamy chce zerwać z promocją sprzętu 
sportowego i zająć się diamentami. Aby zdobyć kontrakt w tej 
branży, mężczyzna zakłada się z szefem, że w ciągu 
dziesięciu dni rozkocha w sobie nowo poznaną dziewczynę. 
Wybór pada na Andie, redaktor kobiecego pisma.

Sobota, 11 listopada 2017

08:00 Siedem stron świata 

          odc. 5 - serial

08:40 Siedem stron świata 

          odc. 6 - serial

09:15 Informacje kulturalne 

09:35 Ach śpij kochanie - przeboje 

          międzywojennego 

          dwudziestolecia 

10:10 Nikt, tylko ty 

10:45 Diament radży - obyczajowy 

11:20 Vistuliada 

11:55 Tygodnik kulturalny 

12:50 Szlakiem Kolberga odc. 16

13:25 Listy naszych czytelników 

          - obyczajowy 

14:00 Wydarzenie aktualne 

14:40 C.K. Dezerterzy - komedia 

16:15 C.K. Dezerterzy - komedia 

17:35 Dranie w kinie odc. 11

18:20 Sen o Warszawie 

          - dokumentalny 

20:20 Śmierć prezydenta 

          - dramat historyczny 

22:55 Koncert Artura Rojka - Składam 

          się z ciągłych powtórzeń 

23:55 Einsatzgruppen. Oddziały 

          śmierci odc. 3 - serial

00:50 Einsatzgruppen. Oddziały 

          śmierci odc. 4 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 346

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 5 - serial

08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 11

08:30 Dziedzictwo regionów odc. 5

08:50 Roman Dmowski - współtwórca 

          Niepodległej 

09:20 Gazda z Diabelnej odc. 2 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 153

10:50 Ginące cywilizacje 

          odc. 11 - serial

11:50 Skarby Watykanu 

          odc. 1 - dokumentalny 

12:55 Sekrety wykute w kamieniu 

          odc. 3 - serial

14:05 Józef Piłsudski - dokumentalny 

15:40 Spór o historię odc. 81

16:20 Zapomniany generał Tadeusz 

          Jordan Rozwadowski 

17:25 Od Rogalina do Londynu. 

          Hrabia Edward Raczyński 

18:00 Twarze i maski odc. 8 - serial

19:10 Jak wygrać wojnę odc. 3 - serial

20:15 Lalka odc. 5 - serial

21:45 Wojna i Polska - dokumentalny 

23:25 Odtajnione akcje szpiegowskie 

          odc. 4 - serial

00:20 Komandoria odc. 8 - serial

05:35 Jaka to melodia? 

06:05 Sprawa dla reportera 

07:00 Naszaarmia.pl odc. 290

07:30 Rok w ogrodzie 

07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 11

08:10 Nocne przejście - western

09:50 Klub Włóczykijów i tajemnica 

          dziadka Hieronima - przygodowy 

11:40 Święto Niepodległości - transmisja 

          z uroczystości państwowych 

          w Warszawie 

13:50 W trosce o bagna - dokumentalny 

15:00 Ojciec Mateusz odc. 236 - serial

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 22 - serial

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 4

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 65

18:55 Jaka to melodia? 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 PKO Triada Biegowa 

          "Zabiegaj o Pamięć" 

20:09 Pogoda 

20:15 1920 Bitwa Warszawska 

          - dramat historyczny 

22:20 Złoty środek - komedia 

00:10 Prywatne śledztwo - sensacyjny 

05:25 Dzika przyroda Bliskiego 

          i Środkowego Wschodu 

          odc. 1 - dokumentalny 

06:30 M jak miłość odc. 1327 - serial

07:30 Pytanie na śniadanie 

10:40 Lajk! odc. 34

11:05 Rozgrywka - western

12:50 Na sygnale odc. 160 - serial

13:25 Podróże z historią odc. 53

14:00 Familiada 

14:40 Było, nie minęło - ekstra odc. 10

15:15 Rodzinka.pl odc. 219 s. 11 - serial

15:50 27 sukienek 

          - komedia romantyczna 

17:45 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Postaw na milion - kulisy 

19:05 Postaw na milion 

20:05 The Voice of Poland odc. 16 s. 8

22:40 Miasto skarbów odc. 9 - serial

23:35 Grupa specjalna "Kryzys" 

          odc. 4 - serial

00:35 22 Jump Street 

          - komedia sensacyjna 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1024

11:00 Na Wspólnej odc. 2576 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2577 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2578 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2579 - serial

12:50 Mali giganci odc. 1 s. 3

14:50 MasterChef odc. 9 s. 6

16:25 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 1 s. 9

17:00 Kuchenne rewolucje 

          odc. 10 s. 16

18:00 36,6 °C odc. 10 s. 2

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5128

20:00 Mam talent odc. 10 s. 10

21:55 Jak stracić chłopaka w 10 dni 

          - komedia romantyczna 

00:25 Kongo - przygodowy 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My 3 

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 12 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 28 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 29 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

          odc. 25 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 316

10:45 Supermodelka Plus Size 

12:15 Szeregowiec Dolot 

          - animowany 

13:45 Wyspa przetrwania odc. 10

15:45 Kabaret na żywo odc. 28

17:50 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 117 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 118 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 411 - serial

20:05 Dom - animowany 

22:05 Twoja twarz brzmi znajomo 

00:05 Franklyn - thriller 

05:50 Ukryta prawda odc. 69 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Druga szansa odc. 2 - serial

9:55 Druga szansa odc. 3 - serial

10:55 Brzydula odc. 137 - serial

11:30 Brzydula odc. 138 - serial

12:05 Brzydula odc. 139 - serial

12:35 Brzydula odc. 140 - serial

13:10 Brzydula odc. 141 - serial

13:45 Brzydula odc. 142 - serial

14:15 Gwiezdny pył - fantastyczny 

16:50 Dwa tygodnie na miłość 

          - komedia romantyczna 

19:00 W rytmie hip-hopu 

          - melodramat 

21:20 Ojciec chrzestny - sensacyjny 

01:00 Wieża z kości słoniowej 

          - dokumentalny 

02:55 Moc magii odc. 308

06:00 Kacze opowieści odc. 6 - serial

06:30 Kacze opowieści odc. 7 - serial

06:55 Kacze opowieści odc. 8 - serial

07:30 Kacze opowieści odc. 9 - serial

07:55 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 35 - serial

08:25 Garfield Show - dla dzieci 

08:45 Paladyn II - Korona i smok 

          - fantastyczny 

10:40 Policjantki i policjanci 

          odc. 345 - serial

11:40 Policjantki i policjanci 

          odc. 346 - serial

12:40 Policjantki i policjanci 

          odc. 347 - serial

13:50 STOP Drogówka odc. 165

14:50 Uliczny wojownik - sensacyjny 

16:55 Książę Pacyfiku - komedia 

19:00 Galileo odc. 650

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 348 - serial

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 349 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 142 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 143 - serial

00:00 Hostel II  - horror

05:45 Niesamowite! odc. 9 - serial

06:05 Niesamowite! odc. 10 - serial

06:45 Taki jest świat odc. 32 s. 3

07:35 Lekarze na start odc. 40 - serial

08:20 Lekarze na start odc. 41 - serial

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 37 - serial

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 38 - serial

10:50 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 39 - serial

11:45 Najpiękniejsze baśnie 

          braci Grimm - fantastyczny 

12:55 Wyspa piratów - przygodowy 

15:40 Witaj w domu, panie Jenkins 

          - komedia romantyczna 

17:55 Niania - komedia 

20:00 Kula w łeb - sensacyjny 

21:50 Doom - film SF 

00:00 1408  - horror

08:00 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

08:05 Listopadowy spacer 

09:00 Requiem Smoleńsk

          in memoriam 

10:25 Myśląc ojczyzna 

10:35 Święty na każdy dzień 

10:40 Polski punkt widzenia 

11:00 Kropelka radości 

12:00 Trwajmy przy sercu 

          naszej matki! 

12:20 Piloci. Biało-czerwoni 

          z Dęblina - dokumentalny 

13:05 Święty na każdy dzień 

13:10 Izba Pamięci Pułkownika 

          Kuklińskiego 

13:15 Polonia 

13:45 Ocalić od zapomnienia 

13:55 Święty na każdy dzień 

14:00 Józef z Egiptu odc. 25 - serial

14:40 Instytut Marszałka 

          Piłsudskiego w Ameryce 

15:00 Transmisja Marszu 

          Niepodległości z Warszawy 

17:30 U Matki Boskiej 

          na ordynansach 

18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 Zdrój Niepodległości -

           11 Listopada - Krynica Zdrój 

19:25 Przegląd katolickiego 

          tygodnika "Niedziela" 

19:30 Katecheza ks. bp. 

          Antoniego Długosza 

19:45 Modlitwa z telefonicznym 

          udziałem dzieci 

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc ojczyzna 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Polski punkt widzenia 

22:00 Gaude Mater Polonia 

18:55 Jaka to melodia? 11:00 Na Wspólnej 09:45 Przygody Kota w butach 06:30 M. jak miłość

10:55 Brzydula 10:15 Okrasa łamie przepisy10:40 Policjantki i policjanci 08:55 Lombard. Życie pod zastaw

„Szeregowiec Dolot” 

(2005r.) Polsat 12:15

„Jak stracić chłopaka w 10 dni” 

(2003r.) TVN 21:55



Niedziela, 12 listopada 2017

14:45 Chuligan literacki 

HITY DNIA

Oh to sympatyczny kosmita. Jego pogoda ducha i optymizm 
nie podobają się pobratymcom. Musi ratować się ucieczką. Na 
swojej drodze spotyka Tip, upartą nastoletnią Ziemiankę, 
z którą od razu połączy go przyjaźń. Para będzie musiała 
stawić czoła wielu przeciwnościom i uratować planetę.

12:55 Najpiękniejsze baśnie 

Trójka rodzeństwa przeprowadza się z matką do zrujnowanej 
wiktoriańskiej rezydencji. W starym domostwie bliźniacy 
Jared i Simon oraz ich siostra Mallory znajdują w wiele 
ciekawych przedmiotów. Pewnego dnia w ręce dzieci wpada 
magiczna książka autorstwa Arthura Spiderwicka.

,,Kroniki Spiderwick” 

(2008r.) TVN 7 15:55

10:10 Okrasa łamie przepisy 

10:55 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 08:15 Jeźdźcy smoków18:40 Jaka to melodia? 10:55 Brzydula

„Dom”
(2015r.) Polsat 13:35

05:35 Klan odc. 3200 - telenowela
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
          Bożego Miłosierdzia 
          w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 636
09:15 Jak to działa? odc. 146
09:40 Biblia odc. 39 - serial
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 48
11:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 23 - serial
11:40 Sekrety mnichów odc. 20
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Zwierzęcy rodzice odc. 2 - serial
14:10 Poldark: Wichry losu 
          odc. 6 - serial
15:20 Poldark: Wichry losu 
          odc. 7 - serial
16:25 Sonda II odc. 67
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisarz Alex - serial
18:25 Biało-Czerwoni odc. 1
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
          odc. 23 - serial
21:10 Rolnik szuka żony odc. 10 s. 4
22:10 Całe szczęście 
          - komedia romantyczna 
00:00 1920 Bitwa Warszawska 
          - dramat historyczny 

05:50 Podróże z historią odc. 32

06:30 M jak miłość odc. 1328 - serial

07:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1734 - serial

07:55 Barwy szczęścia 

          odc. 1735 - serial

08:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1736 - serial

09:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1737 - serial

09:35 Barwy szczęścia 

          odc. 1738 - serial

10:10 Ostoja Magazyn 

10:40 Rodzinne oglądanie odc. 8 

10:45 Przeprowadzki zwierząt 

          odc. 2 - dokumentalny 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 165

12:35 Bake off - Ale ciacho! odc. 31

13:35 Bake off - Ale przepis odc. 31

14:00 Familiada 

14:40 Koło fortuny 

15:20 Na dobre i na złe 

          odc. 684 - serial

16:20 The Voice of Poland odc. 16 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:55 Na sygnale odc. 161 - serial

19:25 Lajk! odc. 11

20:05 22 Jump Street 

          - komedia sensacyjna 

22:10 Wilczy totem - przygodowy 

00:20 Wciąż ją kocham - melodramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 37

08:25 Akademia ogrodnika odc. 44

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1025

11:00 Co za tydzień odc. 825

11:30 Diagnoza odc. 10 - serial

12:30 Druga szansa odc. 9 s. 4 - serial

13:30 Mam talent odc. 10 s. 10

15:20 Azja Express odc. 10 s. 2

16:55 Spotkanie ze smakiem 

17:05 Mali giganci odc. 2 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5129

20:00 MasterChef odc. 10 s. 6

21:35 Jack, pogromca olbrzymów 

          - fantastyczny 

00:00 Jurassic World - przygodowy 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My 3 

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 13 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 30 - serial

09:10 Legenda o Smoku Gnatochrupie 

          - animowany 

09:25 SpongeBob: na suchym lądzie 

          - animowany 

11:20 Sam w domu 

          - komedia sensacyjna 

13:35 Dom - animowany 

15:35 Twoja twarz brzmi znajomo 

17:30 Nasz nowy dom odc. 104

18:35 Dom pełen zmian odc. 5 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 248

20:00 W rytmie serca odc. 11 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 29

00:20 Bad Ass: Twardziele 2 

          - sensacyjny 

06:00 Kacze opowieści 

          odc. 10 - serial

06:30 Kacze opowieści 

          odc. 11 - serial

06:55 Kacze opowieści 

          odc. 12 - serial

07:30 Kacze opowieści 

          odc. 13 - serial

07:55 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 36 - serial

08:35 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 37 - serial

09:00 Rainy, superpies - obyczajowy 

10:55 Galileo odc. 649

11:55 Galileo odc. 650

12:55 Jaś Fasola odc. 6 s. 1 - serial

13:30 Twoje, moje i nasze - komedia 

15:20 Powrót trzech ninja 

          - komedia sensacyjna 

17:20 Przyjaciel gangstera

          - komedia kryminalna 

19:00 Galileo odc. 651

20:00 Lwie serce - sensacyjny 

22:15 Mecenas Lena Barska 

          odc. 7 - serial

23:15 Furia: Carrie II - horror

01:30 STOP Drogówka odc. 165

05:40 Columbo odc. 1 s. 3 - serial

07:05 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 2 s. 3 - serial

07:50 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 3 s. 3 - serial

08:30 Wyspa piratów - przygodowy 

11:15 Dziesiąte królestwo 

          odc. 1 - serial

12:55 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

14:05 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

15:30 Niania - komedia 

17:35 Piąty element - thriller 

20:00 Ghost Rider - sensacyjny 

22:10 W sieci kłamstw - sensacyjny 

00:55 Wikingowie odc. 4 - serial

01:55 Ale numer! odc. 26

08:00 Siedem stron świata 

          odc. 7 - serial

08:40 Szaleństwo Majki Skowron 

09:20 Leonard Bernstein - Więcej 

          niż jedno życie - dokumentalny 

10:25 Scena klasyczna. Młody 

          Chopin odc. 7

11:10 Trzeci punkt widzenia odc. 210

11:45 Zemsta - komedia 

13:40 Pola Negri. Życie gwiazdy 

          - dokumentalny 

14:45 Chuligan literacki odc. 67

15:25 Król Roger Opera 

17:05 Pomniki historii odc. 70 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z...

18:15 Śluby panieńskie 

20:05 Obława - dramat wojenny 

21:50 Pegaz odc. 43

22:25 Trzeci punkt widzenia odc. 210

22:55 Born dead - dokumentalny 

00:05 Earth, Wind & Fire Experience 

          feat. Al McKay play Avo Session 

06:50 Był taki dzień odc. 347

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 13 - serial

08:05 Non possumus. Prymas 

          Stefan Wyszyński 

          odc. 1 - dokumentalny 

09:05 Przyłbice i kaptury 

          odc. 3 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy 

10:45 Ginące cywilizacje 

          odc. 12 - serial

11:50 Opowieści o Yellowstone 

          odc. 2 - serial

12:55 Cała prawda o Grekach 

          odc. 2 - dokumentalny 

14:00 Szerokie tory odc. 61

14:30 1920 Bitwa Warszawska 

          - dramat historyczny 

16:35 Wielka gra odc. 89

17:30 Ex libris 

18:00 Ród Gąsieniców odc. 1 - serial

19:05 Z archiwum IPN odc. 3

19:35 Sahryń - pamięć zapisana 

          w kamieniu - dokumentalny 

20:10 Na plebanii w Wyszkowie 1920 

          - dokumentalny 

21:40 Lobo - dokumentalny 

22:45 Akcja pod Arsenałem 

          - dramat wojenny 

00:35 Śladami czarnych faraonów 

          - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

08:05 Polski punkt widzenia 

08:25 Święty na każdy dzień 

08:30 U Matki Boskiej na ordynansach 

09:00 Myśląc ojczyzna 

09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 

09:15 Katecheza ks. bp. 

          Antoniego Długosza 

09:30 Msza Święta z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

10:35 Przegląd katolickiego 

          tygodnika "Niedziela" 

10:40 Śladami apostoła Pawła 

          odc. 4 - serial

11:25 Ewangelia nasz biznesplan 

          - dokumentalny 

12:00 Anioł Pański z Ojcem 

          Świętym Franciszkiem 

12:20 Wieś - to też Polska 

13:30 Papież Polak do Rodaków 

14:10 Zdrój Niepodległości 

          - 11 Listopada - Krynica Zdrój 

15:20 Święty na każdy dzień 

15:25 Polonia 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Koncert życzeń 

17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

17:30 Okiem kamery 

18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 

19:25 Retrospekcja 

19:30 Brat Ogień odc. 13 - serial

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc ojczyzna 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Samson i Dalila 

          odc. 3 s. 1 - serial

22:30 Vatican Magazine 

05:50 Ukryta prawda odc. 70 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

          odc. 16 s. 10 - serial

09:25 Listy do M. 3 - kulisy filmu 

09:55 Druga szansa odc. 4 - serial

10:55 Brzydula odc. 143 - serial

11:25 Brzydula odc. 144 - serial

12:00 Brzydula odc. 145 - serial

12:35 Brzydula odc. 146 - serial

13:10 Greystoke: legenda Tarzana, 

          władcy małp - przygodowy 

15:55 Kroniki Spiderwick 

          - przygodowy 

18:00 Oszuści odc. 1 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 6 - serial

20:00 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

22:20 Zabójcza broń odc. 7 - serial

23:20 Władza absolutna - thriller 

01:50 Lista klientów 

          odc. 15 s. 2 - serial



19:00 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Ludo pracuje dla popularnego tabloidu. Nie przepuszcza 
żadnej okazji, by zdobyć sensacyjne informacje z życia 
gwiazd. Podczas przyjęcia zaręczynowego boksera 
Władimira Kliczki i Yvonne Catterfeld Ludo staje się 
bohaterem skandalu. 

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 13 listopada 2017

„Exodus: Bogowie i królowie” 

(2014r.) Polsat 20:05

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 553 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 752 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 753 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 60 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 352 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 280 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 681 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2566 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 727 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3508

16:30 Na ratunek 112 odc. 171 - serial

17:00 Gliniarze odc. 159 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2567 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 412 - serial

20:05 Exodus: Bogowie i królowie 

          - przygodowy 

23:15 12 godzin - sensacyjny 

01:20 Eagle Eye - sensacyjny 

06:00 To moje życie! 

          odc. 159 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 10 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 13 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 18 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 6 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 1 s. 7 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 23 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 3 s. 4 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 256 - telenowela

14:45 Królowa serc 

          odc. 8 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 49 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 50 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 18 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 14 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 15 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 325 s. 15 - serial

20:00 Miłość z przedszkola 

          - komedia romantyczna 

22:15 Statek miłości - komedia 

00:10 American Pie: Naga mila 

          - komedia 

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 166
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 11
09:50 Łap start-up odc. 7
10:10 Doktor Quinn odc. 5 - serial
11:10 Niebo i piekło: Północ - Południe. 
          Księga III odc. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Zwierzęcy rodzice 
          odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 132 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 2
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 31 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3201 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 66
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Polska - Meksyk - piłka nożna
20:40 Polska - Meksyk - piłka nożna
23:15 Tylko dla twoich oczu 
          - sensacyjny 
01:30 Całe szczęście 
          - komedia romantyczna 

06:05 Rodzinka.pl 

          odc. 177 s. 8 - serial

06:40 Coś dla Ciebie odc. 127

07:05 M jak miłość odc. 163 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1738 - serial

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 484 - serial

12:50 Tylko z tobą odc. 22 - serial

13:50 Na sygnale odc. 77 - serial

14:25 Czarne chmury odc. 7 - serial

15:30 O mnie się nie martw 

          odc. 88 s. 7 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 51 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1738 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1739 - serial

20:50 Wciąż ją kocham 

          - melodramat 

22:45 Życie po zamachu 

          - dokumentalny 

23:55 Rodzinka.pl 

          odc. 219 s. 11 - serial

00:30 Wilczy totem - przygodowy 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 12

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2122

10:55 Ukryta prawda odc. 830 - serial

12:00 Szkoła odc. 482 - serial

13:00 19+ odc. 183 - serial

13:30 Szpital odc. 719 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 4

15:30 Szkoła odc. 483 - serial

16:30 19+ odc. 184 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 831 - serial

18:00 Szpital odc. 720 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5130

20:10 Doradca smaku odc. 3

20:15 Na Wspólnej odc. 2580 - serial

20:55 Milionerzy odc. 98

21:30 Druga szansa odc. 10 s. 4 - serial

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 10 s. 2 - serial

23:30 Jack, pogromca olbrzymów 

          - fantastyczny 

01:55 Co za tydzień odc. 825

05:20 Ukryta prawda odc. 71 - serial

06:20 Szpital odc. 189 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 122 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 7 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 145 - serial

09:45 Brzydula odc. 146 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 464 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 123 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 363 - serial

14:55 Szpital odc. 190 - serial

15:55 Druga szansa odc. 7 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 8 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 147 - serial

18:30 Brzydula odc. 148 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 465 - serial

20:00 Szacun, bracie! - komedia 

22:05 Nie z tego świata 

          odc. 10 s. 5 - serial

23:05 G.I. Joe: Odwet - sensacyjny 

01:25 Ukryta prawda odc. 71 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 348
06:55 Królik po berlińsku 
          - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 38
08:30 Z szafy Pietrzaka odc. 3
09:00 W labiryncie 
          odc. 115 - telenowela
09:30 Delegat - Jan Piekałkiewicz 
          - dokumentalny 
10:40 Sekrety wykute w kamieniu 
          odc. 3 - serial
11:45 Akcja pod Arsenałem 
          - dramat wojenny 
13:30 Niecała nieprawda
          czyli PRL w DTV 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 24
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 65 - serial
15:40 Spór o historię odc. 81
16:25 Opowieści o Yellowstone 
          odc. 2 - serial
17:20 Ex libris 
17:45 Czas honoru odc. 36 - serial
18:40 Flesz historii 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 105
19:55 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:35 Największe oblężenia 
          średniowiecza 
          odc. 2 - dokumentalny 
21:30 Boża podszewka odc. 2 - serial
22:40 Podziemny świat Wyspy 
          Wielkanocnej - dokumentalny 
23:45 Oblicza Afryki 
          odc. 2 - dokumentalny 
01:20 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 38

08:00 Informacje dnia 

08:15 Wieś - to też Polska 

09:25 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

09:30 Vatican Magazine 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Rozmowy niedokończone 

11:25 Myśląc ojczyzna 

11:35 Żyj ze wszystkim w zgodzie 

          - dokumentalny 

11:50 Retrospekcja 

11:55 Święty na każdy dzień 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Wielcy duchem - serial

13:20 Koncert życzeń 

14:10 Nurt - obyczajowy 

15:35 Chcę żyć - dokumentalny 

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 Coś wisi w powietrzu odc. 9

17:30 Spotkanie Rodziny Radia 

          Maryja w Sanktuarium Matki 

          Bożej Ostrobramskiej 

          w Skarżysku Kamiennej. 

19:45 Przygody Monster Trucków 

          odc. 19 - serial

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Pocztówka z Indii - Dom Matki 

          Teresy z Kalkuty 

          - dokumentalny 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Polski punkt widzenia 

22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 

08:00 Dziennik filozofa odc. 51

08:10 Scena klasyczna. 

          Młody Chopin odc. 7

09:00 Grający z talerza - obyczajowy 

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

          odc. 7 - serial

12:45 Przejście podziemne 

13:25 Śmierć komiwojażera 

          - dramat obyczajowy 

15:50 Studio Kultura - niedziela z... 

16:45 Grający z talerza - obyczajowy 

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

          odc. 2 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Lo i stało się. Zaduma nad 

          światem w sieci - dokumentalny 

22:05 Którędy po sztukę odc. 61

22:10 Videofan odc. 88 

22:30 Dziennik filozofa odc. 51

22:45 Na samym dnie - obyczajowy 

00:25 Informacje kulturalne 

Egipt, XIII w. p.n.e. Według przepowiedni następcą faraona 
Setiego ma być mąż, który dokona heroicznego czynu na polu 
bitwy. Podczas wojny z Hetytami dowodzący egipską armią 
Mojżesz z narażeniem życia ratuje Ramzesa, który od tej pory 
widzi w bracie rywala.

„Miłość z przedszkola” 

(2007r.) TV Puls 20:00

19:50 Uwaga! 19:30 Świat według Kiepskich14:00 Elif 06:05 Rodzinka.pl 

12:00 Detektywi w akcji 15:45 Lekarze na start 14:55 Szpital  

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy odc. 6

06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 7

07:25 Kacze opowieści odc. 14 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 38 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 39 - serial

09:00 V.I.P. odc. 2 s. 3 - serial

10:00 Esmeralda odc. 32 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 162 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 149 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 150 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 35

15:00 Dom nie do poznania odc. 178

16:00 Esmeralda odc. 33 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 163 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 349 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 350 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 144 - serial

21:00 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 4 - serial

21:30 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 5 - serial

22:00 Galileo odc. 650

23:00 Galileo odc. 651

00:00 STOP Drogówka odc. 165



10:10 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki 16:55 Zaklinaczka duchów

08:45 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

23-letni Jerry Shaw pewnego dnia odkrywa, że na koncie ma 
751 tys. dolarów, a w jego mieszkaniu znajduje się duża ilość 
broni. Kobiecy głos informuje go przez telefon, że ma 
natychmiast opuścić lokal. Mężczyzna odmawia wykonania 
rozkazu. 

John zajmuje się obsługą maszyn w fabryce. Od pewnego 
czasu z trudem wiąże koniec z końcem. Gdy Michael 
niespodziewanie zapada na ciężką chorobę serca i jedynym 
ratunkiem jest dla niego natychmiastowy przeszczep, okazuje 
się, że ubezpieczenie zdrowotne nie pokryje kosztów operacji.

18:00 Policjantki i policjanci

13:50 Zbuntowany anioł 08:00 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 14 listopada 2017

„Eagle Eye” 

(2008r.) Polsat 20:10

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 23 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 13
10:10 Doktor Quinn odc. 6 - serial
11:00 Niebo i piekło: Północ 
          - Południe. Księga III 
          odc. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:50 Wielkie zgromadzenie zwierząt 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 133 - serial
14:55 Biało-Czerwoni odc. 3
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 32 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3202 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 67
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Niemcy - Francja - piłka nożna
20:40 Niemcy - Francja - piłka nożna
22:50 Magazyn śledczy Anity Gargas 
23:30 Miasto gniewu odc. 8 - serial
00:05 Anno Domini - Biblii 
          ciąg dalszy odc. 2 - serial

06:05 Rodzinka.pl odc. 178 s. 8 - serial

06:35 Program ekumeniczny 

07:00 M jak miłość odc. 164 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:50 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1739 - serial

11:45 Na dobre i na złe odc. 485 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 23 - serial

13:50 Na sygnale odc. 78 - serial

14:25 Cuda z odzysku - urządź 

          mieszkanie za darmo odc. 11 

15:30 M jak miłość odc. 1328 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 52 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1739 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1740 - serial

20:50 M jak miłość odc. 1329 - serial

21:45 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 

23:00 700 gramów życia 

          - dokumentalny 

00:15 Miasto skarbów odc. 9 - serial

01:05 Pierwsza randka odc. 10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 554 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 754 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 61 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 353 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 281 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 682 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2567 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 728 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3509

16:30 Na ratunek 112 odc. 172 - serial

17:00 Gliniarze odc. 160 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2568 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 413 - serial

20:10 Eagle Eye - sensacyjny 

22:45 Zawodowcy - dramat kryminalny 

00:50 Skok na kasę 

          - komedia sensacyjna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 5 

07:50 Doradca smaku odc. 3

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2123

10:55 Ukryta prawda odc. 831 - serial

12:00 Szkoła odc. 483 - serial

13:00 19+ odc. 184 - serial

13:30 Szpital odc. 720 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 

15:30 Szkoła odc. 484 - serial

16:30 19+ odc. 185 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 832 - serial

18:00 Szpital odc. 721 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem czym 

          oddycham odc. 1

19:50 Uwaga! odc. 5131

20:10 Doradca smaku odc. 1

20:15 Na Wspólnej odc. 2581 - serial

20:55 Milionerzy odc. 99

21:30 Diagnoza odc. 11 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1109

00:05 36,6 °C odc. 10 s. 2

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy

06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy

07:25 Kacze opowieści 

          odc. 15 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 40 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 41 - serial

09:00 V.I.P. odc. 3 s. 3 - serial

10:00 Esmeralda 

          odc. 33 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 163 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 151 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 152 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 36

15:00 Dom nie do poznania 

16:00 Esmeralda 

          odc. 34 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 164 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 350 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 351 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 145 - serial

21:00 Ofiary wojny - dramat wojenny 

23:20 Włatcy móch odc. 25 - serial

23:50 Włatcy móch odc. 26 - serial

00:20 Spadkobiercy odc. 10

06:00 To moje życie! 

          odc. 160 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 11 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 14 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 1 s. 7 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 7 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 2 s. 7 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 24 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles

          odc. 4 s. 4 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 257 - telenowela

14:45 Królowa serc odc. 9 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 50 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 51 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 19 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 15 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 16 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 326 s. 15 - serial

20:00 W sieci kłamstw - sensacyjny 

22:40 Kula w łeb - sensacyjny 

00:15 Z Nation odc. 3 s. 2

08:00 Dziennik filozofa odc. 52

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Stan posiadania - obyczajowy 

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni 

          odc. 8 - serial

12:40 Jak zdobyć pieniądze, 

          kobietę i sławę - komedia 

13:35 Informacje kulturalne 

13:55 Błękitny anioł 

          - dramat obyczajowy 

15:55 Tygodnik kulturalny 

16:50 Stan posiadania - obyczajowy 

18:40 Studio Kultura - rozmowy 

18:55 Maksimum przyjemności 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Jutro 

21:15 Dezerterzy odc. 62

21:40 Dziennik filozofa odc. 52

21:50 I Used to Be Darker 

          - dramat obyczajowy 

23:30 Niebiańskie żony 

          Łąkowych Maryjczyków 

          - dramat obyczajowy 

01:20 Informacje kulturalne 

01:40 Legendy rocka odc. 4 - serial

08:00 Informacje dnia 

08:15 Polski punkt widzenia 

08:35 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

08:40 Świadkowie - serial

09:10 Papież Polak do Rodaków 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Jak my to widzimy 

          - z daleka widać lepiej 

10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 

11:05 Mocni w wierze 

11:35 Odwaga wiary - dokumentalny 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Listy do Eleny - obyczajowy 

14:05 Mojżesz - 10 przykazań 

          odc. 47 - serial

14:55 Święty na każdy dzień 

15:00 Edward Stachura z tego świata 

          - dokumentalny 

15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Jestem mamą 

16:30 Kalejdoskop młodych 

16:50 Express studencki 

17:15 Prosto o gospodarce odc. 5

17:30 Okiem kamery 

18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 

19:25 Święty na każdy dzień 

19:30 Każdy maluch to potrafi 

19:45 Modlitwa z telefonicznym 

          udziałem dzieci 

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc ojczyzna 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Polski punkt widzenia 

05:20 Ukryta prawda odc. 72 - serial

06:20 Szpital odc. 190 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 123 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 8 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 147 - serial

09:45 Brzydula odc. 148 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 465 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 124 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 364 - serial

14:55 Szpital odc. 191 - serial

15:55 Druga szansa odc. 8 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 9 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 149 - serial

18:30 Brzydula odc. 150 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 466 - serial

20:00 John Q - sensacyjny 

22:30 Ojciec chrzestny - sensacyjny 

02:05 Niewierni odc. 1 - serial

„John Q” 

(2002r.) TVN 7 20:00

06:50 Był taki dzień odc. 349
06:55 Fotograf snów - film 
          o Ryszardzie Horowitzu 
          - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 39
08:35 Wszystko po krakowsku 
09:05 W labiryncie 
          odc. 116 - telenowela
09:35 Legenda 27. Wołyńskiej 
          Dywizji Piechoty AK 
          - dokumentalny 
10:40 Skarby Watykanu odc. 1 
          - dokumentalny 
11:45 Z archiwum IPN odc. 9
12:20 Podziemny świat Wyspy 
          Wielkanocnej - dokumentalny 
13:20 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
13:50 Sensacje XX wieku odc. 105
14:50 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 66 - serial
15:30 Największe oblężenia 
          średniowiecza odc. 2 
          - dokumentalny 
16:30 Casus Otto Schimek 
          - dokumentalny 
17:15 Filmowa Encyklopedia 
          Powstań Śląskich 
          odc. 4 - serial
17:45 Czas honoru odc. 37 - serial
18:45 Biało-czerwoni 
          - historie niezwykłe 
19:05 Kryptonim "Muzeum" - Szlak 
          Amii Krajowej - dokumentalny 
19:30 Sensacje XX wieku odc. 106
20:30 Nowe Ateny 
21:15 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
21:50 Boża podszewka odc. 3 - serial
22:55 II wojna światowa na 
          Bałkanach odc. 3 - serial
23:40 II wojna światowa na 
          Bałkanach odc. 4 - serial
00:20 Szlaban na wolność - komedia 



HITY DNIA

Cassie Mayweather i Sam Kennedy prowadzą śledztwo 
w sprawie zamordowania młodej kobiety. Niebawem na 
posterunek policji przychodzi nastoletni Richard Haywood, 
który chce zgłosić kradzież butów. Okazuje się, że ich ślady 
pasują do tych, które znaleziono na miejscu przestępstwa.

Derek Zoolander i Hansel McDonald wypadli z obiegu 
modowego. Pełni desperacji próbują wrócić na szczyt, 
dlatego bardzo się cieszą z zaproszenia na prestiżowy 
Tydzień Mody w Rzymie. Marzą, by znów stanąć w świetle 
jupiterów. 

08:40 Informacje kulturalne 14:20 Sensacje XX wieku

Środa, 15 listopada 2017

05:55 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:40 Komisariat - serial

09:10 Sonda II odc. 67

09:50 Doktor Quinn odc. 7 - serial

10:45 Downton Abbey 

          odc. 1 s. 5 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Magazyn rolniczy 

12:55 Żyrafa - świat z wysoka 

          - dokumentalny 

14:00 Elif odc. 134 - serial

14:55 Biało-Czerwoni odc. 4

15:10 Obserwator 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 33 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3203 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 68

18:55 Komisariat - serial

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 Wielki test o Piastach 

22:00 Listopad 1956. Dni, które 

          zmieniły świat - dokumentalny 

23:05 Prawo zemsty - thriller 

01:00 Naszaarmia.pl odc. 290

06:00 Rodzinka.pl odc. 179 s. 8 - serial

06:35 Program gminy żydowskiej 

07:05 M jak miłość odc. 165 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:50 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1740 - serial

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 486 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 24 - serial

13:45 Na sygnale odc. 79 - serial

14:20 Nasz dziwaczny świat 

          odc. 10 s. 2 - serial

15:30 M jak miłość odc. 1329 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 53 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1740 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1741 - serial

20:45 Na dobre i na złe 

          odc. 685 - serial

21:50 Na sygnale odc. 162 - serial

22:30 Dziennik Bridget Jones 

          - komedia romantyczna 

00:10 O mnie się nie martw 

          odc. 88 s. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 6 

07:50 Doradca smaku odc. 1

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2124

10:55 Ukryta prawda odc. 832 - serial

12:00 Szkoła odc. 484 - serial

13:00 19+ odc. 185 - serial

13:30 Szpital odc. 721 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 

15:30 Szkoła odc. 485 - serial

16:30 19+ odc. 186 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 833 - serial

18:00 Szpital odc. 722 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

          czym oddycham odc. 2

19:50 Uwaga! odc. 5132

20:10 Doradca smaku odc. 5

20:15 Na Wspólnej odc. 2582 - serial

20:55 Milionerzy odc. 100

21:30 Azja Express odc. 11 s. 2

23:00 Nie kłam, kochanie 

          - komedia romantyczna 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy 

          odc. 555 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 756 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 757 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje 

          życie odc. 62 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 354 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 282 - serial

13:00 Trudne sprawy 

          odc. 683 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2568 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 729 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3510

16:30 Na ratunek 112 

          odc. 173 - serial

17:00 Gliniarze odc. 161 - serial

18:00 Pierwsza miłość  

          odc. 2569 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 414, 526 - serial

20:40 Supermodelka 

          Plus Size odc. 10

22:10 Zoolander 2 - komedia 

00:20 Big Love - dramat obyczajowy 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1169 - serial

06:20 Szpital odc. 191 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 124 - serial

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 9 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 149 - serial

09:45 Brzydula odc. 150 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 466 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 125 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 365 - serial

14:55 Szpital odc. 192 - serial

15:55 Druga szansa odc. 9 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 10 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 151 - serial

18:30 Brzydula odc. 152 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 467 - serial

20:00 Gran Torino - dramat obyczajowy 

22:25 The Following odc. 13 s. 3 - serial

23:25 Gorąca laska - komedia 

01:40 Miasto zła odc. 1 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 8

06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 9

07:25 Kacze opowieści 

          odc. 16 - serial

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 42 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 43 - serial

09:00 V.I.P. odc. 4 s. 3 - serial

10:00 Esmeralda odc. 34 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 164 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 153 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 154 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 37

15:00 Dom nie do poznania odc. 180

16:00 Esmeralda odc. 35 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 165 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 351 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 352 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 146 - serial

21:00 Ostatnie zlecenie - sensacyjny 

23:00 Włatcy móch odc. 27 - serial

23:30 Włatcy móch odc. 28 - serial

00:00 Spadkobiercy odc. 11

06:00 To moje życie! 

          odc. 161 - telenowela

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 12 - serial

08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 15 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 2 s. 7 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 8 s. 10 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 3 s. 7 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 1 s. 4 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 5 s. 4 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 258 - telenowela

14:45 Królowa serc 

          odc. 10 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 51 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 52 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 20 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 16 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 17 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 327 s. 15 - serial

20:00 Śmiertelna wyliczanka - thriller 

22:20 Bóg zemsty - sensacyjny 

00:30 Podniebny terror - sensacyjny 

08:00 Dziennik filozofa odc. 53

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 16

08:40 Informacje kulturalne 

08:50 Którędy po sztukę odc. 61

09:05 Męskie sprawy - historyczny 

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 1 - serial

12:45 Diabły, diabły - psychologiczny 

14:20 Życie rodzinne 

          - dramat obyczajowy 

16:05 Dranie w kinie odc. 11

16:40 Męskie sprawy - historyczny 

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Urwany wiersz. Zuzanna 

          Ginczanka 1917-1944 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Ilo Ilo - dramat obyczajowy 

22:10 Pegaz odc. 55

23:05 Dziennik filozofa odc. 53

23:20 Jedna scena odc. 62

23:45 Komornik - dramat obyczajowy 

01:30 Alfabet polskiego 

          performance odc. 20

06:50 Był taki dzień odc. 350
06:55 Casus Otto Schimek 
          - dokumentalny 
07:50 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 40
08:25 Czterdziesty sezon Kabaretu 
          pod Egidą odc. 2
09:15 W labiryncie 
          odc. 117 - telenowela
09:45 Kryptonim JP II 
          - dokumentalny 
10:15 Siła przewiercania 
          - dokumentalny 
10:50 Rówieśnicy Niepodległości 
          - dokumentalny 
11:50 Spór o historię odc. 123
12:30 Opowieści spod Giewontu 
          odc. 2, 3, 4
13:45 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:20 Sensacje XX wieku odc. 106
15:15 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 67 - serial
15:45 Śladami czarnych faraonów 
          - dokumentalny 
16:55 Ściśle tajne - rzecz 
          o wojskowych służbach 
          specjalnych - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 38 - serial
18:45 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 16 - serial
19:20 Sensacje XX wieku odc. 188
19:50 Sensacje XX wieku odc. 189
20:20 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:50 Księżna Diana. Własnymi 
          słowami - dokumentalny 
21:55 Boża podszewka odc. 4 - serial
23:05 Kronika olimpijska odc. 3, 4
00:15 Zmory - psychologiczny 

08:00 Informacje dnia 

08:15 Polski punkt widzenia 

08:40 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

08:45 Każdy maluch to potrafi 

09:00 Kalejdoskop młodych 

09:20 Express studencki 

09:25 Sanktuaria polskie 

09:45 Święty na każdy dzień 

09:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 

          odc. 5 - serial

10:00 Audiencja Generalna Ojca 

          Świętego Franciszka z Watykanu 

11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 

          odc. 29 - serial

11:25 Myśląc ojczyzna 

11:35 Spotkania z ekologią odc. 2

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Uczeń i mistrz - obyczajowy 

13:45 Yohan - wędrówki dzieci - obyczajowy 

15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Na zdrowie 

16:30 Z nami bezpiecznie 

16:50 20 lat dla świata - taka okazja 

          może się już nie powtórzyć 

17:00 Po stronie prawdy 

18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone 

19:25 Święty na każdy dzień 

19:30 Przygody Mobilków - serial

19:45 Modlitwa z telefonicznym 

          udziałem dzieci 

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc ojczyzna 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Polski punkt widzenia 

22:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 

          - Kiepura i Eggerth zakochani... 

          w operetce odc. 2

„Śmiertelna wyliczanka” 

(2002r.) TV Puls 20:00

11:15 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki09:50 Doktor Quinn 

16:55 Zaklinaczka duchów 18:00 Policjantki i policjanci 17:45 Lombard. Życie pod zastaw

„Zoolander 2” 

(20016r.) Polsat 22:10
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 temperatura: 9 7 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1021 1016 hPa
 wiatr: 9 14 km/h 

 temperatura: 8 5 °C
 opady: 0 2 mm
 ciśnienie:  1015 1005 hPa
 wiatr: 25 30 km/h 

 temperatura: 10 7 °C
 opady: 4 2 mm
 ciśnienie: 1000 1001 hPa
 wiatr: 35 28 km/h 

 temperatura: 7 3 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1002 1004 hPa
 wiatr: 24 24 km/h 

 temperatura: 5 1 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1006 1019 hPa
 wiatr: 25 15 km/h 

 temperatura: 6 4 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1023 1024 hPa
 wiatr: 10 9 km/h 

 temperatura: 5 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1025 1025 hPa
 wiatr: 8 8 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

PIEROGI LENIWE 
Z CIASTA TWAROGOWO-ZIEMNIACZANEGO

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy I Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki 
600 g twarogu
300 g ugotowanych ziemniaków
170 g mąki pszennej
20 g mąki ziemniaczanej
1 jajo
40 g masła
20 g bułki tartej
20 g cukru
sól (do smaku)

Sposób wykonania:
Ziemniaki umyj i ugotuj w mundurkach. Ostudź 

i przeciśnij przez praskę razem z serem. Dodaj mąkę 
pszenną i ziemniaczaną, jajo, sól. Z całości zagnieć cia-
sto, podziel na trzy porcje. Z każdej porcji uformuj 
wałek o średnicy 3 cm, pokrój go ukośnie w romby. 
W dużym garnku zagotuj wodę, osól, a następnie go-
tuj porcjami przygotowane pierogi (3-4 minuty). Na 
patelni rozgrzej masło, dodaj bułkę tartą i smaż do 
zrumienienia. Gotowe pierogi ułóż na talerzu, polej 
masłem z bułką, obsyp cukrem. 

Smacznego! Kasia Robaczewska



AKCJA/PORADY22 Czwartek 9 listopada 2017

Drużyna Energii wkracza do gry!
DLA SZKÓŁ  Do 13 listopada trwa rekrutacja do Drużyny Energii – programu, którego podstawową 
ideą jest udowodnienie, że technologia może być naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, w walce 
o zdrowie i rozwój dzieci

Co piąte dziecko w wieku 
szkolnym jest otyłe lub ma nad-
wagę. Powód? Zwolnienia z WF-u, 
złe nawyki żywieniowe, a przede 
wszystkim za dużo czasu spę-
dzanego przed komputerem. 
Drużyna Energii to ogólnopolski 
program sportowo-edukacyjny, 
którego partnerami są Grupa 
Energa i New Balance. Jest skie-
rowany do uczniów klas VI i VII 
szkół podstawowych. Główny 
cel to zachęcenie młodych ludzi 
do aktywności fizycznej. Pomóc 
w tym mają ambasadorzy – 
Krzysztof Golonka, Bartosz Igna-
cik, Marek Citko oraz Krzysztof 
Ignaczak. 

Pierwsza edycja Drużyny 
Energii obejmie zmagania piłkar-
skie oraz siatkarskie. Uczestnicy 
turnieju przez pięć miesięcy, od 

grudnia do kwietnia, będą za-
chęcani do podejmowania spor-
towych wyzwań. W każdym mie-
siącu jury wybierze najbardziej 
zaangażowaną szkołę, do której 
przyjedzie drużyna ambasado-
rów i przeprowadzi pełen wy-
zwań sportowy turniej, spraw-
dzający umiejętności młodych 
zawodników. 

– Zdecydowaliśmy się wesprzeć 
ten projekt, bo jak żaden inny za-
chęca dzieci i młodzież do aktyw-
ności fizycznej, jednocześnie wyko-
rzystując możliwości nowoczesnej 
technologii - mówi Daniel Obajtek, 
prezes zarządu Energa SA. – W do-
bie rozwoju technologicznego nie 
możemy obrażać się na to, że na-
sze dzieci chcą z tych nowinek ko-
rzystać. Jednocześnie musimy pa-
miętać, że aktywność fizyczna jest 

naturalną potrzebą każdego dziec-
ka od najmłodszych lat, więc my, 
dorośli, powinniśmy o ten rozwój 
dbać. Chcemy, aby projekt Drużyna 
Energii był przede wszystkim wspa-
niałą zabawą i stał się ulubionym 
programem polskich dzieci.

Jak przystąpić do zmagań?
To proste! Po pierwsze, nale-

ży wypełnić formularz zgłosze-
niowy na stronie DruzynaEner-
gii.pl. Może to zrobić nauczyciel 
lub dyrektor szkoły. Aby wejść 
do programu, uczniowie muszą 
nagrać liczący nie więcej niż 120 
sekund materiał wideo, w któ-
rym pokażą sportowy charakter 
swojej szkoły. Termin zgłoszeń 
mija 13 listopada. 100 szkół z naj-
ciekawszymi zgłoszeniami otrzy-
ma zestawy strojów sportowych 
New Balance i weźmie udział 

w projekcie Drużyna Energii. 
– Jedną z misji naszej firmy 

jest edukacja najmłodszych w za-
kresie aktywności fizycznej, ale też 
dbanie o prawidłową dietę, wła-
ściwe nawadnianie i odżywianie. 
Dlatego wartością dodaną projektu 
Drużyna Energii z pewnością będzie 
możliwość edukacji dzieci również 
w tym zakresie. Dodatkowo wyjąt-
kowi Ambasadorzy oraz dedyko-
wane stroje sportowe z pewnością 
spodobają się młodzieży – dodał 
Robert Leszczyński, dyrektor 
marketingu sportowego New Ba-
lance.

To jednak dopiero 
początek gry!
Na stronie internetowej 

www.DruzynaEnergii.pl raz 
w tygodniu ambasadorzy opu-
blikują film z ćwiczeniami, które 

uczniowie będą musieli powtó-
rzyć. Za każde wideo z zadaniem 
„odrobionym” przez młodzież 
szkoła otrzyma punkty. Do naj-
bardziej aktywnej w każdym 
miesiącu placówki przyjedzie 
drużyna ambasadorów i prze-
prowadzi wyjątkowy konkurs. 
Punktowana będzie precyzja, 
powtarzalność i technika. Wśród 
konkurencji nie zabraknie wi-
dowiskowych strzałów w po-
przeczkę czy perfekcyjnego pod-
bijania piłki siatkowej. Jest o co 
walczyć! Dla trzech najlepszych 
szkół nagrodą jest wyposażenie 
sali gimnastycznej. Organizato-
rzy przewidzieli też wyróżnienia 
indywidualne.

Drużyna Energii została ob-
jęta patronatem Instytutu Matki 
i Dziecka.

Adwokat radzi

Dziadkowie chcą widywać wnuczka
Pani Bożena i pan Krzysztof mają 28-letniego syna Sławomira, który pozostawał 
w nieformalnym związku, z którego urodziło się dziecko, wkrótce potem rodzice 
malucha rozstali się. Pan Sławomir związał się z kimś innym, a matka dziecka nie 
chce mieć nic wspólnego z nim, ani z jego rodzicami. Dziadkom zależy jednak na 
tym, by utrzymywać kontakty z wnukiem. Co mogą zrobić, jeśli niedoszła synowa 
im to uniemożliwia? 

Problem prawa do kontaktów 
dziadków z wnukami po rozsta-
niu rodziców jest coraz bardziej 
powszechny i dotyka coraz więcej 
rodzin. Jednocześnie w związku 
z rosnącą świadomością prawną 
społeczeństwa zauważalne jest, że 
sprawy te dużo częściej znajdują 
swój finał w sądzie. Dzięki temu 
w sytuacji niemożności porozu-
mienia się z rodzicami dziadko-
wie mają możliwość uregulowania 
kontaktów z wnukami, a także 
możliwość ich egzekucji. Jednak 
przede wszystkim jest to korzyst-
ne dla dziecka, które ma zapew-
nione poczucie stabilności, wie 
kiedy zobaczy babcię i dziadka. 

Dlatego też Pani Bożena i Pan 
Krzysztof powinni złożyć do wła-

ściwego sądu rejonowego wy-
działu rodzinnego i opiekuńczego 
właściwego dla miejsca zamiesz-
kania dziecka wniosek o ustalenie 
kontaktów z wnuczkiem. Należy 
w nim wykazać, w jaki sposób 
kontakty miałyby zostać uregu-
lowane, dobrze wskazać konkret-
ne dni tygodnia i godziny, kiedy 
dziadkowie chcieliby się spotykać 
z wnukiem, a także miejsce od-
wiedzin. W uzasadnieniu należy 
uzasadnić, dlaczego niemożliwe 
jest polubowne uregulowanie 
tych kontaktów, jaka jest sytu-
acja rodzinna, wskazane jest tak-
że powołanie świadków, którzy 
potwierdzą fakt, że niedoszła 
synowa uniemożliwia spotkania 
z dziadkami. Wniosek taki podle-

ga opłacie. Po przeprowadzeniu 
postępowania sądowego zostanie 
wydane postanowienie i jeżeli 
sąd uzna, że kontakty z dziadka-
mi będą służyły dobru dziecka, to 
ureguluje je w konkretny sposób. 
Kiedy postanowienie się upra-
womocni, będzie stanowiło dla 
dziadków podstawę do egzekucji 
kontaktów z wnuczkiem. W sytu-
acji, gdyby matka dziecka nadal 
utrudniała spotkania, wówczas 
sąd będzie mógł przymusić ją 
do ich wykonania, nakładając na 
rzecz pani Bożeny i pana Krzysz-
tofa oznaczoną sumę pieniężną 
za każde naruszenie obowiązku. 

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska
fot. internet

Listy z ZUS-u wysłane,
ale nie odebrane
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę 
ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informa-
cją o nowym indywidualnym numerze składkowym. 
Niestety, aż 90 tys. z wysłanych przesyłek nie zostało 
odebranych.

ZUS

W listach 
obok indy-
w i d u a l n e g o 
numeru ra-
chunku skład-
kowego, Zakład 
Ub e z p i e c z eń 
S p o ł e c z n y c h 
dokładnie wy-
jaśnia zmiany, 
które wejdą 
w życie z 1 stycz-
nia 2018 r., kiedy to dotychcza-
sowe rachunki dla wpłat skła-
dek zostaną zamknięte, a każdy 
przedsiębiorca będzie je przeka-
zywać na swój numer rachunku 
składkowego (NRS).

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przypomina, że w przy-
padku, gdy przedsiębiorca po-
siada zadłużenie w ZUS, bieżące 
wpłaty w pierwszej kolejności 
będą pokrywać istniejący dług, 
a dopiero w następnej kolejno-
ści będą przypisywane na bie-
żące należności. Ważne więc, 
by osoby prowadzące jedno-
osobową działalność gospodar-
czą, które posiadają zadłużenie 
z tytułu składek i są zgłoszone 
do ubezpieczenia chorobowe-
go, do końca roku spłaciły zale-
głości lub zawarły z ZUS układ 
ratalny. W innym przypadku,  

w 2018 r. mogą wypaść z ubez-
pieczenia chorobowego.

W województwie kujawsko-
pomorskim prawie 11 tys. z wy-
słanych listów wróciło do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
jako korespondencja nieodebra-
na, w całym kraju aż 90 tys. ZUS 
będzie teraz wyjaśniał powody 
zwrotów i starał się dotrzeć z in-
formacją o numerze rachunku 
składkowego do osób, które nie 
odebrały korespondencji.

Pamiętajmy, że informacji 
o naszym indywidualnym nume-
rze rachunku składkowego może-
my zasięgnąć w każdej placówce 
ZUS. Pod adresem internetowym 
www.eskladka.pl działa wyszu-
kiwarka numerów rachunków 
składkowych.

Krystyna Michałek
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Krynica Zdrój jest niewielką 
miejscowością w powiecie no-
wosądeckim. Słynie z uzdrowiska 
o szczególnych walorach klima-
tycznych, leczniczych, turystycz-
nych i rekreacyjnych. 

Początki uzdrowiska sięgają 
1794 roku, kiedy został zbudowa-
ny „Mały Domek”, w którego po-
mieszczeniach powstały pierw-
sze zakłady kąpielowe. Kilka lat 
później Krynica została nazwana 
urzędowo zdrojem kąpielowym. 
Jednak dopiero działalność prof. 
Józefa Dietla z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i jego kąpiele bo-
rowinowe spowodowały rozwój 
Krynicy jako uzdrowiska. Po-
wstały liczne sanatoria, obiekty 
uzdrowiskowe takie jak: Stare Ła-
zienki Mineralne, Stare Łazienki 
Borowinowe, Dom Zdrojowy czy 
też Drewniana Pijalnia Główna. 
Od XIX wieku to modne i licznie 
odwiedzane uzdrowisko. 

Na terenie miasta urządzo-
no 60-hektarowy Park Zdrojowy 
z licznymi trasami spacerowy-
mi. Przez cały rok kuracjuszom 
przygrywa Orkiestra Zdrojowa, 
a w sierpniu Krynica Zdrój staje 
się stolicą opery i operetki. Wła-
śnie w sierpniu odbywa się tu Fe-
stiwal im. Jana Kiepury. Krynica 
Zdrój to również miejsce Forum 
Ekonomicznego i wielu spotkań 
polityczno-naukowych.

Co ciekawego można zoba-
czyć w miasteczku?

Góra Parkowa (741 m n.p.m.) 
– znajduje się w centrum mia-
sta, na terenie Parku Zdrojowego. 
Można się na nią dostać piecho-
tą lub skorzystać z kolei linowej, 
która liczy już ponad 75 lat. Była 
to pierwsza tego typu kolejka 
w Polsce. Po wjechaniu na szczyt 
możemy podziwiać panoramę 
Beskidu Sądeckiego i Niskiego, 
a przy dobrej pogodzie zoba-

czymy Tatry. Na szczycie znaj-
dują się „Rajskie Ślizgawki”, czyli 
kompleks zjeżdżalni rynnowych 
a także restauracja w stylu góral-
skim, w której w okresie letnim 
odbywają się taneczne wieczorki. 
Za wjazd i zjazd trzeba zapłacić  
16 zł.

Muzeum Zabawek „Bajka” 
znajduje się niedaleko dolnej 
stacji kolejki na Górę Parkową. 
W muzeum jest zgromadzonych 
ponad 3 tys. zabawek. Możemy 
zobaczyć, czym bawili się nasi 
dziadkowie i rodzice. Jest to cał-
kowicie inny świat, do którego 
dostęp mają tylko dzieci, a dorośli 
wracają w swoich wspomnieniach 
do lat dzieciństwa.

Muzeum Nikifora – usytu-
owane przy głównej ulicy Krynicy, 
w budynku zwanym Romanówka. 
Nikifor, czyli miejski artysta ma-
larz prymitywista, to Epifaniusz 
Drowniak. Jego życie skupiało 
się na malowaniu akwarel na pa-
pierze tekturze i byle czym. Był 
nieodłącznym wizerunkiem ulicy, 
a jego narzędzia pracy znajdowa-
ły się w niewielkiej walizeczce, 
z którą się nie rozstawał. W mu-
zeum zgromadzono jego nielicz-
ne obrazy, pamiątki i stare foto-
grafie. 

Pijalnia Wód – obecna zo-
stała wzniesiona na miejscu sta-
rej, liczącej 100 lat. Jej uroczyste 
otwarcie nastąpiło 19 lipca 1971 
roku. Wewnątrz budynku znajdu-
je się oranżeria, a w niej piękne 
palmy, daktylowce, rzadkie okazy 
krzewów i roślin ozdobnych. Mie-
ści się tu również sala koncerto-
wa na 350 miejsc, a koncerty daje 
Orkiestra Zdrojowa.

W Krynicy Zdroju, oprócz 
głównej pijalni wód, znajdują się 
mniejsze pijalnie, takie jak: pijal-
nia Mieczysław, Słotwinka i Jan. 
Każda serwuje wody mineralne 

korzystne dla zdrowia. Za nie-
wielki kubeczek trzeba jednak za-
płacić prawie 2 złote.

Popradzki Park 
Krajobrazowy – powołany 

został w 1987 roku i obejmuje 
swoim zasięgiem Beskid Sądecki 
w pasmach Radziejowej i Jaworzy-
ny Krynickiej. Jego powierzchnia 
to ponad 54 tys. ha. Są to głów-
nie lasy i źródła wód mineralnych 
(około 70 ujęć wodnych). W lasach 
bytują wilki, rysie, żbiki i niedź-
wiedzie. W parku jest ponad 350 
kilometrów wytyczonych szlaków 
górskich i rowerowych. Do najcie-
kawszych zalicza się szlak na Ja-
worzynę Krynicką. Można się na 
nią dostać piechotą, korzystając 
z licznych oznakowanych szla-
ków, lub też koleją gondolową. To 
najdłuższa kolejka w Polsce. 6-o-
sobowe wagoniki wjeżdżają na 
szczyt Jaworzyny (1114 m n.p.m.), 
skąd rozpościerają się widoki na 
Beskidy i Tatry. W rejonie szczytu 
znajdują się liczne ścieżki eduka-
cyjne oraz restauracje. 

Przebywając w Krynicy, war-
to również zwiedzić okolicę. Po-
lecam udać do pobliskiego Ty-
licza (6 km) i obejrzeć Muzeum 
Dziejów Tylicza. Są w nim dawne 
stroje regionalne, obrazy i rzeź-
by związane z tym terenem. Na 
pewno warty zobaczenia jest ko-
ściółek drewniany z 1612 roku czy 
też cerkiew z 1743 roku.

Wszystkim szczególnie pole-
cam Muszynę, a konkretnie ogro-
dy biblijne znajdujące się przy 
kościele św. Józefa. Są tu również 
ruiny zamku, a właściwie tylko 
wieża z XIV wieku. Wzgórze, na 
którym znajdują się ruiny, jest 
niestety bardzo słabo oznakowa-
ne. Rozpościera się z niego widok 
na rzekę Poprad. 

Tekst i fot. (Maw) Ogród biblijny w Muszynie

Ruiny zamku w Muszynie

Muzeum Nikifora

Muzeum zabawek w Krynicy

Główna pijalnia wód w Krynicy Zdrój

Uzdrowisko z pijalniami
PODRÓŻE  Krynica Zdrój to uzdrowisko w południowej Polsce, które – oprócz wód mineralnych  
– słynie również z Festiwalu im. Jana Kiepury. Dlaczego jeszcze warto je odwiedzić?
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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)

Na ten tydzień założyłeś realizację planu minimum, 
a tymczasem uda ci się więcej, niż zaplanowałeś. 
Wszystko dzięki dobrym relacjom z ludźmi. To odpo-
wiedni czas na zacieśnienie relacji rodzinnych bądź 
towarzyskich. Każde działanie wymagające kontak-
tów z innymi osobami zakończy się powodzeniem. 
Świetna passa w finansach, możesz inwestować.

Spokojny czas. Przyjaciele będą cię wspierać, możesz 
też liczyć na ich życzliwe spojrzenie w temacie two-
ich nowych pomysłów na życie. W pracy, jeśli ktoś 
wejdzie ci za skórę, odpuść, uśmiechnij się, bo tylko 
tak wyjdziesz z tego zwycięsko i nie stracisz nerwów. 
Ostrożnie w sprawach osobistych. Lepiej trzymaj się 
z daleka o starych miłości. Gra nie warta świeczki.

Będziesz wyjątkowo poirytowany, zdenerwujesz się 
na kolejkę w sklepie czy korek w godzinach szczy-
tu. Wrzuć na luz, inaczej i sobie, i bliskim zatrujesz 
życie. Prawdopodobnie jesteś zmęczony, stąd takie 
reakcje. Zadbaj o odpowiednią ilość snu, dobrze się 
odżywiaj i pamiętaj o ruchu na świeżym powietrzu. 
Wkrótce twoje samopoczucie się poprawi.

Tydzień pod znakiem optymizmu i dobrego humo-
ru. W pracy śmiało zapytasz szefa o podwyżkę i bez 
kompleksów wyliczysz, ile znaczysz dla firmy. Zrób 
listę zadań do wykonania w najbliższych dniach, 
bo możesz przeoczyć coś ważnego. W weekend 
koniecznie odpoczywaj.

Obiecałaś komuś z bliskiej rodziny, że pomożesz 
w rozwiązaniu problemów i będziesz na każde 
skinienie. Teraz okazuje się, że nie podołasz temu 
zadaniu. Jesteś zbyt zapracowana i zbyt zmęczona. 
Czeka cię trudna rozmowa w cztery oczy. Szczerość 
pomoże uratować relację.

Twoje życie uczuciowe będzie kwitło. Otoczy cię wia-
nuszek wielbicieli i jeśli jesteś sam, to na pewno nie 
na długo. W stałych związkach ożywienie, zaczniecie 
snuć plany na przyszłość, będziecie cieszyć się sobą. 
W sprawach zawodowych pomożesz uniknąć dużego 
błędu.

Trudne sprawy powoli zaczną się układać po twojej 
myśli. Wreszcie poczujesz, że szczęście ci sprzyja. 
Pomysły, które kiedyś się zrodziły, znów zaczną 
zaprzątać twoje myśli, ale tym razem nie powinno 
zabraknąć ci odwagi, by je zrealizować. Wyjaśnij 
spory, podaj rękę na zgodę.

Ostatnio masz kłopot ze skupieniem się na pracy. 
Marzą ci się podróże, wypoczynek, nie możesz się 
doczekać końca dnia. Co prawda sezon urlopowy 
minął, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś po-
szukał zastępczych przyjemności. Wyskocz gdzieś 
z przyjaciółmi, może zakupy poprawią ci humor? 
Wyjazd na weekend z bliską osobą też nie jest złym 
pomysłem.

Twoją uwagę pochłoną sprawy domowe. Trzeba 
będzie pomóc krewnym, napisać pismo urzędowe, 
albo zaopiekować się dzieckiem. Spokojnie, ze 
wszystkim sobie poradzisz, przecież jesteś dosko-
nałym organizatorem. W pracy uda ci się przekonać 
otoczenie do swojego pomysłu. Wyciągnij rękę do 
osoby, która ostatnio się na ciebie obraziła.

Energia będzie cię rozsadzać, staniesz się szybki, 
a na dodatek nic nie umknie twojej uwadze. Z irytacją 
spojrzysz na osoby, które pracują wolniej od ciebie. 
Ostrożnie, lepiej trzymaj język za zębami. Ty też nie 
zawsze jesteś w olimpijskiej formie. W miłości zielo-
ne światło, w końcu uda ci się dojść z partnerem do 
porozumienia w kwestii, która od dawna was dzieli.

Naprawy, gotowanie, sprzątanie, przemeblowanie – to 
dobry czas, by zająć się domem. Uporządkuj też spra-
wy finansowe. Zdenerwują cię sąsiedzkie plotki, ale nie 
zwracaj uwagi na gadanie ludzi, którzy ci zazdroszczą. 
Zadbaj o siebie, odpocznij, zrelaksuj się. Wkrótce 
otrzymasz wiadomość od miłej osoby, co wprawi cię 
w dobry humor. W miłości spokój.

Jeśli właśnie zmieniłeś pracę bądź zastanawiasz się 
nad nowym hobby, planety wspierają cię w obszarze 
rozwoju osobistego. Masz szansę wiele się nauczyć 
i sporo osiągnąć. Możesz śmiało pogłębiać wiedzę, in-
westować w siebie. W sprawach zawodowych pamiętaj 
o nadrobieniu zaległości i uporządkowaniu bieżących 
spraw. W sprawach sercowych stagnacja.

Kolorowanki dla dzieci
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Spotkanie przygotowały 
dzieci z klasy szóstej pod kie-
runkiem Edyty Elzanowskiej 
i Bernadetty Kubackiej. Młodzi 
artyści mogli liczyć na wsparcie 
rodziców, nauczycieli i zapro-
szonych goście. Podczas uro-
czystości głos zabrała Marzena 
Dulczewska, dyrektor szkoły.

– Karol Józef Wojtyła jest  
wzorem dla naszych dzieci 
– mówiła dyrektor. – Kochał 
przyrodę, góry, uprawiał sport. 
W wieku szkolnym uwielbiał 
grać w piłkę nożną. Poza tym 
czytał mnóstwo książek, mó-
wiono o nim: „ Karol pożerał 
książki”. Był dzieckiem głębokiej 
modlitwy. Będąc ministrantem, 
codziennie rano przed szkołą 

chodził do kościoła. Był zawsze 
koleżeński. Jednym słowem, 
wzór dziecka, godny naślado-
wania również dla was, drogie 
dzieci.

Podczas spotkania młodzi 
artyści przedstawili historię ży-
cia Jana Pawła II z rozwiniętym 
wątkiem Maryjnym. Do piose-
nek śpiewanych przez dzieci 
włączyli się również dorośli. Na 
koniec głos zabrał Edward Bart-
kowski, emerytowany nauczy-
ciel historii, który zwrócił uwa-
gę na wątek  „cyfry 13” w życiu 
Jana Pawła II. Z kolei Bernade-
ta Kubacka mówiła o stuletniej 
rocznicy objawień fatimskich.  

(ToB)
fot. nadesłane

spadkobiercy nauki papieża 
GMINA CIECHOCIN  W czwartek 26 października Szkoła Podstawowa w Ciechocinie już po raz czwarty 
zorganizowała wieczór z Janem Pawłem II pod hasłem „Totus Tuus – Maryja w życiu Jana Pawła II” 

R E K L A M A
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Zwyczaje na św. Marcina
TRADYCJA  Przed nami 11 listopada – święto państwowe, ale także religijne. Skąd pochodzą naj-
popularniejsze świętomarcińskie zwyczaje? Co pozostało nam po dawnych tradycjach?

Święty Marcin kojarzony 
jest z charakterystycznym wy-
piekiem – rogalem. Jest to pozo-
stałość po czasach pogańskich, 
gdy składano ofiary bogom. Ro-
gal ma postać półksiężyca. Inni 
widzą w jego kształcie odwzoro-
wanie rogów bydła. To właśnie 
bydło najczęściej ofiarowano 
słowiańskim bóstwom. Z cza-
sem cenne krowy i woły zastą-
piły symboliczne ofiary wyra-
biane z ciasta. Spożycie mięsa 
poświęconego zwierzęcia miało 
dawać siłę od bóstw. Podobnie 
zjedzenie rogala miało dawać 
podobny efekt. Chrześcijaństwo 
przyswoiło tę tradycję i dziś ro-
gale uchodzą za miły zwyczaj 
i niemal nikt nie pamięta o jego 
źródłach. 

Okolice św. Marcina były 
dawniej idealnym czasem do 
bicia bydła. To również pozo-
stałość z czasów słowiańskich. 
Nie dotyczy tylko Polski. Nawet 
dziś w północnych Niemczech 
11 listopada organizowane są 
Schlachtfesty, czyli wspólne 
uczty, gdy rodzina gromadzi się, 
by jeść mięso. Świeco ku czci św. 
Marcina ogłoszono w połowie 
VII wieku. To wówczas obyczaje 
pogańskie zmieszały się z ko-
ścielnymi. Św. Marcin uznawa-
ny był na początku za patrona 
pasterzy i bydła. Był to sprytny 
wybieg kościoła, który chciał 
zniwelować pozostałości pogań-
skich wierzeń. 

Św. Marcin wyznaczał ko-
niec wypasu krów. Dawniej 
w Niemczech był zwyczaj prze-
bierania się pasterza za tego 
świętego i obchodzenia chat i do-

Święto 11 listopada – obraz Petera Breugla

mów. Każdy wieśniak otrzymy-
wał tzw. różdżkę św. Marcina. 
Gałązka miała posiadać właści-
wości lecznicze. Różdżka miała 
prostą konstrukcję. Wiło się ją 
z gałązek brzozowych i wierz-
bowych. Następnie ozdabiano ją 
wstążkami.  Chłop kładł różdżkę 
na drabinę żłobu lub na dach. 
Czasem wieszano ją nad drzwia-
mi stajni. Miała chronić bydło 
przed wszystkim, co złe. Wio-
sną zadaniem dziewcząt było 
poganianie bydła na pierwszy 
wypas właśnie różdżkami. Św. 
Marcin miał bardzo dużo zadań. 
Uważano go także za opiekuna 
koni. Podczas mszy zdarzało się, 
że udzielano błogosławieństwa 
koniom. Dziś ten zwyczaj nie 
istnieje. Częściej pokropek do-
tyczy samochodów w dniu św. 
Krzysztofa. 

Ostatnim działem troski 
św. Marcina były ptaki. W tym 
okresie z naszych okolic przela-

tywały stada wron i gęsi. Czasa-
mi takie wielkie gromady ptac-
twa nazywano „kurami” lub 
„ptakami św. Marcina”. Ptakiem 
świętomarcińskim nazywano 
kukułkę, z kolei Francuzi okre-
ślali tak jaskółkę. 

W naszym kraju i regionie 
ze św. Marcinem najbardziej ko-
jarzona jest gęś. Województwo 
od lat promuje hasło „Gęsina na 
św. Marcina”. W dawnych cza-
sach, częściej niż 11 listopada, 
gęś spożywano wieczorem 10 li-
stopada, w wigilię święta. Zwy-
czajem było, by uczta odbywała 
się w rodzinnym gronie. W bo-
gatych domach do stołu zapra-
szano także służbę, ponieważ 
uważano, że jest to idealny mo-
ment do dzielenia się dobrem.  
W zachodnich Niemczech było 
bardzo podobnie, z tą różnicą, że 
oprócz gęsi podawano tam świe-
że wino zwane świętomarciń-
skim.  Śpiewano pieśń:

W tym szczególnym czasie 
Powinniśmy być radośni 
Przygotować gęsinę 
I wypić dobre wino
Śpiewając i wznosząc toasty
Na cześć św. Marcina. 

Podczas wieczerzy jeden 
z toastów pito za zdrowie gęsi. 
W średniowieczu odbywały się 
nie tylko uczty, ale też igrzyska. 
Były to pozostałości pogańskich 
libacji urządzanych na cześć 
bóstw. Trunkiem świętomarciń-
skim jest wino. Dotyczy to tere-
nów zachodnioeuropejskich, jak 
też i naszych okolic. Zwyczajowo 
toast ku czci św. Marcina wpro-
wadził ponad 1000 lat temu król 
Norwegii Olaf Tyggweson. Świę-
ty miał ukazać mu się we śnie. 
Nakazał picie ku czci jego, a nie 
pogańskiego boga Tora i Odyna. 
Zdarzało się, że picie na św. Mar-
cina doprowadzało do katastrof. 
W 1179 roku podczas jednej z wy-

praw krzyżowych niemieccy 
rycerze spili się do nieprzytom-
ności, w wyniku czego utracili 
miasto Jaffa. 

Wraz z niemieckimi kolo-
nistami zwyczaje spożywania 
gęsi przybyły do Polski. Powsta-
ły i pierwsze przysłowia: „Dzień 
św. Marcina, dużo gęsi zarzyna” 
. Drugie przysłowie głosiło: „Na 
Marcina gęś do komina”. Gęś była 
dla naszych przodków ptakiem, 
który odkrywał przed nimi ta-
jemnice przyszłości. Gdy gęsi 
myły się w stawie wiedziano, że 
wkrótce zacznie padać deszcz. To 
samo zwiastowało stanie przez 
gęsi na jednej nodze. Gdy jesie-
nią ptaki odlatywały i obierały 
niski pułap, znaczyło to, że zima 
będzie ciężka. Wróżono także 
z kości gęsi, a zwłaszcza kości 
piersiowej. Gdy była ona biała, 
oznaczało to zbliżający się śnieg. 
Brunatna zwiastowała mróz. Ge-
neralnie, im jaśniejsza była kość, 
tym cięższa zima. W Polsce ma-
wiano: Na św. Marcina, najlepsza 
gęsina. Patrz na piersi i na kości, 
jaka zima nam zagości”.

Do listopada na polach po-
winny pojawić się oziminy. Jeśli 
gospodarz nie wyrobił się z sie-
wem, mawiano „Gawłowy owies, 
Marcinkowe żytko, kota warta 
wszystko”. Istniała także wróżba 
przeznaczona dla narzeczonych. 
W noc św. Marcina musieli iść do 
sadu i urwać po gałązce z drze-
wa owocowego. Po powrocie do 
domu, gałązkę wsadzano do 
wody. Jeśli rozkwitła do Bożego 
Narodzenia, oznaczało to powo-
dzenie małżeństwa. 

(pw)

XX wiek

Obraz od cesarzowej 
W okresie przedświątecznym tradycją są kierma-
sze i licytacje charytatywne. W Kowalewie w 1910 
roku licytacja szła słabo, aż do momentu wysta-
wienia pewnego wyjątkowego gadżetu. 

Przedświąteczny kiermasz 
tradycyjnie w okresie tuż przed 
I wojną światową urządzało Sto-
warzyszenie Kobiet dla Kowale-
wa i Okolic. Była to organizacja 
niemiecka. Zyski z kiermaszu 
przekazywała na cele charyta-
tywne. Kiermasz odbywał się 
w lokalu towarzystwa. 

Początkowo akcja szła bardzo 
słabo. Poruszenie zapanowało do-
piero, gdy zaczęto licytację obra-
zu „Koncert fletowy króla Fryde-
ryka II w Sans-Souci”, autorstwa 
Adolfa von Menzla. Była to kopia 
sławnego obrazu niemieckiego 
grafika i malarza z połowy XIX 

wieku. Obraz przekazała do Ko-
walewa cesarzowa Augusta Wik-
toria von Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Augustenburg.

Obraz wygrała za sumę aż 
500 marek panna Hahn z Bielska. 
Dodatkową atrakcją kiermaszu 
był występ tzw. żywych obrazów. 
Były to przedstawienia wielkich 
dzieł plastycznych. Za oglądanie 
takich pokazów również należa-
ło zapłacić. Na tym konkretnym 
kiermaszu przedstawiono obraz 
na podstawie wiersza Schillera 
pt. „Pień o dzwonie”.

(pw)
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Działyńscy 
– najznakomitszy ród Pomorza 

XVI-XVII wIek  W poprzednim wydaniu naszego Tygodnika przedstawiliśmy protoplastów rodu 
Działyńskich – Mikołaja z Kutna (I) oraz jego potomków. Tym razem  prezentujemy historię następ-
ców Jana Działyńskiego, syna Mikołaja (II)

Jan Działyński (I) miał 
łącznie ośmioro dzieci – czte-
rech synów: Mikołaja, Sylwe-
stra, Stanisława i Erazma oraz 
cztery córki: Zofię, Katarzynę, 
Magdalenę oraz Elżbietę. 

Mikołaj Działyński (III) 
urodził się w 1540 roku. 
W wieku 44 lat został wojewo-
dą chełmińskim. Był również 
starostą bratiańskim. Ożenił 
się w 1588 roku z Katarzyną 
Dulską i miał syna Pawła Jana 
oraz córkę Zofię. W 1589 roku 
był sygnatariuszem ratyfika-
cji traktatu bytomsko-
będzińskiego na sejmie 
pacyfikacyjnym.  Jego 
nagrobek znajduje się 
w bazylice w Nowym 
Mieście Lubawskim. 

Jego brat – Sylwe-
ster (1540-1614) był 
właścicielem Sokoło-
wa koło Golubia-Do-
brzynia. Najprawdo-
podobniej majątek ten 
wszedł w posiadanie 
Działyńskich za spra-
wą brata jego ojca Mi-
chała Działyńskiego, 
syna Mikołaja (II), któ-
ry ożenił się z Anna 
Sokołowską,  wojewo-
dzianką pomorską. 

Trzeci z braci – Sta-
nisław Działyński (1547-1617) 
od 1615 roku był wojewodą 
chełmińskim, malborskim (od 
1611 roku) oraz kasztelanem 
elbląskim (od 1588 roku).

W 1612 roku wszedł 
w skład komisji wyznaczo-
nej przez sejm warszawski do 
Prus Książęcych. W Królew-
cu był jednym z tych, któ-
rzy wprowadzili elekta Jana 
Zygmunta w lenno i odebrali 
od niego przysięgę wierno-
ści królowi Zygmuntowi III 
Wazie. Miał czterech synów: 
Jana (1590–1648) – wojewodę 
chełmińskiego, Michała (zm. 
1657) – biskupa kamieniec-
kiego, Stanisława (zm. 1643) 
– podkomorzego malborskie-
go i kasztelana chełmińskiego 
oraz Mikołaja (zm. 1638/1648)

Najmłodszy z braci – 
Erazm (1547-1573) wybrał 
drogę duchowną. Został kano-
nikiem warmińskim w 1565 
roku. Był także sekretarzem 
królewskim.

Syn Stanisława – Jan uro-
dził się w 1590 roku. Razem 

z braćmi Stanisławem i Mi-
chałem w 1602 roku został 
uczniem Kolegium Jezuitów 
w Braniewie. Po skończeniu 
edukacji udał się na dwór kró-
la Zygmunta III Wazy.

Obrał drogę kariery woj-
skowej, uczestniczył w woj-
nach z Rosją i Szwecją. Dał się 
na nich poznać jako dobry do-
wódca. W 1620 roku sejm po-
wołał go na członka wojennej 
rady przybocznej, przydatnej 
hetmanowi Chodkiewiczowi 
na czas wojny z Turcją. Prze-

bywał w oblężonym Chocimiu. 
W 1624 roku stany pruskie po-
stulowały o nagrodę dla Dzia-
łyńskiego w związku z zasłu-
gami militarnymi. Dwa lata 
później oddano mu w dzierża-
wę dochodową ekonomię Ro-
gozińską.

Podczas wojny ze Szwecją 
z lat 1626-1629 prowadzonej 
w Prusach Królewskich stał 
na czele chorągwi husarskiej. 
W 1628 otrzymał starostwo 
puckie zwolnione po śmierci 
Jana Wejhera. Była to forma 
nagrody za dotychczasowe za-
sługi, ale wiązało się to z obo-
wiązkiem obrony wybrzeża 
przed desantem wojsk szwedz-
kich. Był elektorem Władysła-
wa IV Wazy z województwa 
pomorskiego w 1632 roku. 
Trzy lata później, decyzją Wła-
dysława IV, został zobowiąza-
ny do pomocy przy moderni-
zacji okrętów królewskich oraz 
utrzymywania ich załóg.

W planowanej na 1646 roku 
wojnie z Turcją Jan Działyński 
miał uczestniczyć ze swym 

oddziałem wojska, na skutek 
powszechnego sprzeciwu nie 
doszło jednak do królewskiej 
wyprawy przeciw Turcji.

Działyński był także wpły-
wowym i aktywnym polity-
kiem. W 1616 roku był posłem 
na sejm z województwa cheł-
mińskiego, należąc do grupy 
najaktywniejszych posłów. 
W latach 1632-1646 wielokrot-
nie był marszałkiem sejmiku 
generalnego pruskiego. Wy-
korzystując bezkrólewie 1632 
roku, wspólnie z Pawłem Dzia-

łyńskim dążył do przekształ-
cenia sejmiku województwa 
pomorskiego w generalny, 
a w razie niepowodzenia tego 
planu do zwoływania co trze-
ciego generału w jednym 
z miast województwa pomor-
skiego.

Działyński był negatywnie 
nastawiony do Gdańska i To-
runia i dążył do zmniejszenia 
znaczenia politycznego tych 
miast. Podczas sejmu elekcyj-
nego w 1632 roku atakował 
wielkie miasta pruskie za uci-
skanie katolików i domagał się 
ukarania Gdańska i Torunia. 
Będąc marszałkiem sejmików 
generalnych, zawsze naciskał 
posłów miejskich, żeby wyra-
żali zgodę na płacenie więk-
szych podatków. Podczas de-
baty na sejmie nad sprawami 
morskimi wzywał do rozbudo-
wy floty polskiej, godził się na-
wet na przekazanie na ten cel 
starostwa puckiego. Popierając 
morskie plany Władysława IV, 
miał na uwadze także zmniej-
szenie roli Gdańska. W 1638 

roku powołany w skład ko-
misji mającej ustanowić cło 
morskie. W toku prac komisji 
popadł znów w ostry konflikt 
z Gdańskiem.

Wybierano Działyńskiego 
nie tylko posłem na sejmy, ale 
też wiele razy deputatem do 
radomskiego trybunału skar-
bowego. Był nim w: 1627, 1629, 
1633 i 1637 roku, reprezentując 
województwo chełmińskie.

Jan Działyński troszczył 
się o stan gospodarczy powie-
rzonych mu starostw. W puc-

kim zasiedlał nowe 
tereny sprowadzając 
kolonistów z Pomorza 
Zachodniego. W 1619 
uzyskał przywilej dla 
Olendrów osiadłych 
w starostwie pokrzyw-
nickim, a w 1634 roku 
wystarał się o zgodę na 
prowadzenie melioracji 
w tymże starostwie.

Na początku 1647 
roku otrzymał nomina-
cję na wojewodę cheł-
mińskiego, a w kwiet-
niu tego samego roku 
złożył przysięgę sena-
torską. W maju 1647 
roku brał udział w obra-
dach sejmu. W paździer-
niku wraz z senatorami 

pruskimi, przedstawicielami 
szlachty i posłami wielkich 
miast uczestniczył w Toruniu 
w spotkaniu z Władysławem 
IV. Król potwierdził przywile-
je prowincji, w zamian za co 
wpłaciła ona do skarbu kró-
lewskiego 100 tys. złotych pol-
skich.

Był znany z porywczego 
charakteru, często wdawał się 
w rozmaite procesy sądowe. 
Jednocześnie odznaczał się gor-
liwością religijną. Występował 
w obronie katolików w mia-
stach pruskich. Odrestaurował 
i wyposażył zniszczone w cza-
sie najazdu szwedzkiego ko-
ścioły w Okoninie i Rogoźnie. 
W farze grudziądzkiej wzniósł 
kaplicę rodową. Ufundował 
kolegium jezuickie w Grudzią-
dzu, zapisując na jego potrzeby 
dobra Jabłonowo oraz klasztor 
benedyktynek w Grudziądzu.

Dwukrotnie wchodził 
w związki małżeńskie, naj-
pierw z Anną Kuczborską, 
a w 1617 roku z Justyną Knu-
ówkną, wdową po wojewodzie 

chełmińskim Ludwiku Mortę-
skim. Nie miał potomstwa. Jan 
Działyński zmarł w Pokrzyw-
nie w  1648 roku. Został pocho-
wany w Grudziądzu.

Syn Mikołaja (III) – Paweł 
Jan urodził się w 1594 roku. 
Studiował w Elblągu, Branie-
wie Kolegium Jezuitów w Po-
znaniu oraz na Uniwersytecie 
w Padwie. 

Starostwo bratiańskie 
otrzymał w 1613 roku. W la-
tach 1620-1630 był posłem 
szlachty z województwa 
chełmińskiego. W  1630 roku 
otrzymał nominację na woje-
wodę pomorskiego. Był elek-
torem Władysława IV Wazy 
z województwa pomorskiego. 
W 1635 roku prawem emfi-
teutycznym został starostą 
bratiańskim na 26 lat.

Dążył do zmonopolizo-
wania handlu z Gdańskiem 
na podległym mu terenie 
(m.in. solą, śledziami oraz pi-
wem i wódką wytwarzanymi 
w starostwie). Robił to przy 
wykorzystaniu żeglugi na 
Drwęcy.

W latach 1637-1638 uczest-
niczył w rozwiązywaniu kon-
fliktu Gdańska z królem Wła-
dysławem IV. Czynnikiem 
konfliktogennym było cło po-
bierane dla Rzeczypospolitej 
w porcie.

Z powodu gorliwości reli-
gijnej i jawnej postawy anty-
protestanckiej dążył do ogra-
niczenia reformacji. W tym 
celu osadził w 1624 roku 
w Nowym Mieście Lubaw-
skim, a później w Łąkach Bra-
tiańskich zakon franciszka-
nów reformatów. Ufundował 
klasztor i kościół. W 1629 roku 
klasztor zniszczono. Wówczas 
wybudował następny klasztor 
w Łąkach (późniejsze sanktu-
arium maryjne). Ten z kolei 
spłonął. W latach 1638-1639 
ufundował kolejny klasztor, 
tym razem murowany. Ufun-
dował też wyposażenie ko-
ścioła w Nowym Mieście Lu-
bawskim. Zmarł w 1649 roku 
w Bratianie. Po jego śmierci na 
zlecenie najprawdopodobniej 
żony wykonano chorągiew 
nagrobną która miała utrwa-
lić rysy zmarłego oraz opisać 
jego bohaterskie czyny. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
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REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA



Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, Ko-
walewo Pomorskie, ul. Dworco-
wa 2, Tel. 530 170 270

Matrymonialne

Poznam kobietę 603 509 458, zaopie-
kuję się, pomogę

Kawaler pozna pannę do lat 35 do stałe-
go związku, tel. 518 110 776

Nieruchomości

Piętrowy, 110m2, działka 800 
m2. Kanalizacja, wodociąg miej-
ski. Przyłącze sieci gazowej. 
Cena 225 tys. zł do negocjacji.

Sprzedam dom w Węgiersku 4. Pow. 
działki 5,30 a. Tel. 514 752 315

Sprzedam działke z domkiem drewnia-
nym na Zarębie. Tel. 515 795 860

Rolnictwo

Sprzedam grunty orne 6,4 ha, Zbójenko. 
Tel. 665 772 484

Kupię knury maciory odbiór z gospo-
darstwa waga gotówka lub przelew, 725 
804 742

Sprzedam przyczepędwuko. Tel.507 
248 239

Sprzedam króliki, 691 383 285

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

Malowanie, szpachlowanie, regipsy, do-
cieplanie, sufity LED. Tel. 885 810 599

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne staw-
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Rolnictwo

Usługi

Różne

Węgiel/drewno

Nieruchomości

Matrymonialne

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

Klub X-Fitness - idealne miejsce dla kobiet, zadbaj 
o swoją sylwetkę, porady dietetyczne i treningowe, 
tel. 730 167 510

Siłownia tylko dla kobiet DARIA, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508 741 237

Biker-Budzyk rowery Giant Unibike - sprzedaż, 
serwis, naprawa, ul. Podgórna 47, Brodnica. kon-
takt pod nr. tel. 509 687 612

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Brod-
nica ul. Kopernika 7. tel. 530 186 139

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Brod-
nica ul. Farna 4. tel. 784 085 614

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Brod-
nica ul. Mostowa 8. tel. 662 126 961

STELA-MAR Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria serwis. Artykuły sportowe, Wą-
brzeźno  ul. Kopernika 7. kontakt pod nr. tel. 608 
516 205

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

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

Salon firmowy Romet - skutery, motocykle rowery, 
ul. Piłsudskiego 47, Rypin, kontakt pod nr. tel. 600 
261 092

Festyny, Uroczystości rodzinne, wynajem: zjeż-
dżalnia, zamek, euro bungee, wata, popcorn, ba-
lony, tel. 507 705 259

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

Olej opałowy z dowozem do klienta – GABAR 
Wrocki. tel. 601 659 654

Hurtowe dostawy oleju napędowego – GABAR 
Wrocki. tel. 601 205 759

Skup palet - sprzedaż, skup, wymiana, kontakt pod 
nr. tel. 730 015 103

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

Zakład usług pożarniczych Adam Suliński. kontakt 
pod nr. tel. 788 888 622

Usługi tapicerskie, renowacja mebli tapicerowa-
nych, współczesnych i stylowych, Kowalewo Po-
morskie, tel. 692 124 269

Usługi stolarskie i ogólnobudowlane Sylwester 
Branicki, Kiełpiny 14, tel. 723 506 482

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Kowalewo Pom., ul. Chopina 7,  tel. 504 
700 913

Kamieniarstwo Witold Feitek, nagrobki, pomniki, 
grobowce, ul. Brodnicka 21 Kowalewo Pom. kon-
takt pod nr. tel. 603 606 474

Express optyk OPTIX-bezpłatne badanie wzroku, 
wykonywanie okularów w 15 min., Kowalewo 
Pom., ul. Toruńska (przy TAXI), tel. 726 570 271

Express optyk OPTIX-bezpłatne badanie wzroku, 
wykonywanie okularów w 15 min., Golub-Do-
brzyń., ul. Piłsudskiego 18, tel. 56 682 00 03

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

Sklep medyczny Adam-Med artykuły ref. przez 
NFZ, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, środki 
pomocnicze, ul. Równinna 5, kontakt pod nr. tel. 
514 696 255

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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ki i fachowe podejście. Tel 669 450 043

WYPOŻYCZALNIA ODKURZACZY PIO-
RĄCYCH, PAROWYCH, PRZEMYSŁO-
WYCH I ELEKTRYCZNA SZCZOTKA 
OBROTOWA.TEL. 601 485 372
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Niedziela z siatkówką
SIATKÓWKA  Na hali sportowej w Nowej Wsi rozegrano Tur-
niej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Ciechocin. 
W zaciętej rywalizacji najlepszy okazał się zespół z Elgiszewa

R E K L A M A

Do turnieju przystąpiły czte-
ry drużyny: gospodarze z Ciecho-
cina, Elgiszewo, KSRG Świętosław 
oraz zespół Seniorów. Mecze 
rozgrywano sprawdzonym syste-
mem „każdy z każdym”, grając do 
dwóch wygranych setów. 

Po zsumowaniu zdobytych 
punktów sporządzono ostatecz-
ną klasyfikację, w której najlep-

sze okazało się Elgiszewo w skła-
dzie: M. Kubacki, P. Kubacki, 
M. Krzywdziński, P. Krzywdziń-
ski, P. Jenczewski i M. Wesołow-
ski. Ekipy otrzymały pamiątkowe 
puchary, a zawody sędziowali 
Grzegorz Kłosowski oraz Robert 
Malanowski.

oprac. (kl) 
fot. nadesłane

WYNIKI 
POSZCZEGÓLNYCH 

SPOTKAŃ:

Ciechocin – Seniorzy 1:2
Elgiszewo – Świętosław 2:0
Seniorzy – Świętosław 2:0
Elgiszewo – Ciechocin 2:0
Elgiszewo – Seniorzy 2:1

Świętosław – Ciechocin 1:2

KLASYFIKACJA 
KOŃCOWA:

1. Elgiszewo
2. Seniorzy
3. Ciechocin

4. Świętosław

Doskonalili umiejętności
Zawodnicy Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate 
Kyokushin wzięli udział w kolejnym seminarium. 
Tym razem, w towarzystwie około 40 innych spor-
towców, ćwiczyli na obiektach w Ciechocinku.

Sztuki walki

Zajęcia i seminarium kata 
i combat Kyokushin Karate prowa-
dził shinan Artur Wilento (5 dan) 
oraz sensei z Golubia-Dobrzynia Ja-
nusz Drywa (3 dan). Program szko-
lenia obejmował naukę, doskonale-
nie i interpretację form kata oraz 
elementy combat, takie jak: uwal-
nianie się z chwytów za ubranie, 
czy też wydostanie się z obchwy-
tów głowy. 

W trakcie seminarium Golub-
sko-Dobrzyński Klub Karate Ky-
okushin reprezentowali: Tomasz 

Semeniuk, Anita Matura, Agnieszka 
Jarosz, Krzysztof Lewandowski, To-
masz Moskal oraz współprowadzą-
cy Janusz Drywa. 

– Wszystkim wymienionym 
należą się gorące podziękowania 
za zaangażowanie włożone w ćwi-
czenia. Wierzę, że doświadczenie 
zdobyte w Ciechocinku zaprocen-
tuje w przyszłości – podsumował 
Drywa. 

(kl) 
fot. FB Fight-Club 

Golub-Dobrzyń
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rozbili Błękitnych
PIŁKA NOŻNA  Pogrom Zbójno ma za sobą kolejne udane 
spotkanie. Tym razem podopieczni Piotra Rabażyńskiego po-
konali Błękitnych Podwiesk 7:1 i awansowali w tabeli A-klasy na 
11. miejsce

Pogrom w sobotnim starciu 
dominował od pierwszego gwizd-
ka, osiągając znaczącą przewa-
gę w środkowej strefie boiska. 
Kontrola kluczowego obszaru 
murawy przełożyła się na liczbę 
stwarzanych okazji. Premierowe-
go gola dla Zbójna strzelił Dariusz 
Grochocki, a niespełna 180 se-
kund później w meczowym pro-
tokole zapisano również nazwi-
sko Mateusza Nowickiego.

Po zmianie stron gospodarze 
jeszcze pięciokrotnie mieli oka-
zję do wspólnego świętowania. 

Przeciwko Błękitnym zespół ze Zbójna zagrał w nowym komplecie strojów i zwyciężył aż 7:1

Tuż po przerwie na listę strzel-
ców wpisał się Kamil Wróblewski, 
a kolejne trafienia zanotowali 
jeszcze: Damian Skrzeszewski, 
Matusz Modrzejewski i bardzo 
aktywny Nowicki (dwukrotnie). 
Ostatecznie drużyna Rabażyń-
skiego zwyciężyła aż 7:1 i prze-
sunęła się w tabeli A-klasy na 11. 
pozycję. W następnej kolejce Po-
grom zagra na wyjeździe z LZS-
em Bobrowo i postara się o kolej-
ny awans w klasyfikacji.

(kl) 
fot. FB Pogrom Zbójno

POgrOm ZbójNO 
VS.

bŁęKItNI POdwIeSK 

7 (2: 0) 1
Gole

Nowicki Mateusz (3), Dariusz Gro-
chocki, Kamil Wróblewski, Mateusz 
Modrzejewski, Damian Skrzeszewski

Skład

Jarzębowski – Grabkowski, Betlejewski, 
Skrzeszewski M. – Dolecki (80’ Rabażyń-
ski), Dąbrowski, Grochocki, Wróblewski, 
Nowicki J.(70’ Skrzeszewski D.) – Nowicki 
M., Modrzejewski

trZy PytANIA dO... 
PIOtrA rAbAŻyńSKIegO, 

treNerA POgrOmu ZbójNO

1. jak pan oceni sobotnie starcie z ekipą błękit-
nych Podwiesk?

– W tej konfrontacji dominowaliśmy od samego 
początku. Byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą, co 
pozwoliło nam uzyskać dużą przewagę i strzelić aż sie-
dem bramek. Gdyby nasza skuteczność była wyższa, 
to moglibyśmy triumfować w jeszcze większych roz-
miarach. Niemniej jednak, jestem bardzo zadowolony 
z postawy całego teamu.

2. runda jesienna powoli się kończy, a wasza 
forma w ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosła.  
Z czego wynikają coraz lepsze rezultaty?

– Od początku sezonu dysponujemy bardzo wąską 
kadrą. Kiedy tylko z zespole pojawiają się jakieś kon-
tuzje, bądź też zawieszenia za kartki, mam spory pro-
blem z zestawieniem jedenastki. Na tym etapie jakoś 
to wszystko udało się „poskładać”, stąd też lepsze wy-
niki w kilku poprzednich kolejkach, ale dwóch-trzech 
graczy rezerwowych, to zbyt mało, by punktować bar-
dziej regularnie.

3. Czyli możemy spodziewać się  wzmocnień 
przed inauguracją rundy wiosennej?

– Tak. Są one konieczne i z pewnością wraz z za-
rządem będziemy chcieli poszerzyć skład i zwiększyć 
rywalizację o miejsce w wyjściowej jedenastce. Konku-
rencja pozytywnie wpływa na rozwój i formę graczy, 
a ewentualny kłopot bogactwa przy wyborze meczo-
wego ustawienia to powód do radości dla trenera. 

PIŁKA NOŻNA  Grały ligi 

W pozostałych ligowych meczach czwartoligowy Sokół Radomin przegrał 
na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 0:4 i przerwał tym samym serię me-
czów bez porażki. Dobrze dysponowany Promień Kowalewo Pomorskie 
zremisował natomiast na wyjeździe z Pomorzaninem Serock 1:1 (bramka 
Piotra Walaszkowskiego z rzutu karnego) i nadal jest niepokonany na ob-
cych boiskach w sezonie 2017/2018. Drużyna Rozwadowskiego spadła w li-
gowej tabeli na miejsce czwarte, ale ma tyle samo punktów co drugi Start 
Pruszcz i szósty Flisak Złotoria. Z pewnego triumfu cieszyli się gracze Iskry 
Ciechocin, którzy na obiekcie w Elgiszewie wygrali z Gromem Więcbork 
4:0 (trafienia Bartosza Marcinkowskiego, Jana Kulasińskiego i dwie bramki 
Mateusza Wróblewskiego).

(kl), fot. archiwum 

Piłka nożna 

Odrodzenie Drwęcy
Drużyna Łukasza Kierzkowskiego wygrała drugi z rzę-
du mecz w klasie okręgowej. Tym razem MKS pokonał 
na wyjeździe Tor Laskowice Pomorskie 5:2 i wydostał 
się z ostatniej pozycji w tabeli.

Ubiegłotygodniowy derbo-
wy triumf nad Iskrą Ciechocin 
pozwolił Drwęcy na przerwanie 
fatalnej serii kolejnych porażek 
w klasie okręgowej i wyraźnie 
natchnął podopiecznych tre-
nera Kierzkowskiego. W sobotę 
podbudowany MKS wyjechał do 
Laskowic Pomorskich i po dobrej 
grze wygrał z tamtejszym Torem 
5:2. 

Drużyna z Golubia-Dobrzy-
nia nieudanie rozpoczęła tę po-
tyczkę, tracąc pierwszą bramkę 
w 16. minucie konfrontacji. Na 
szczęście jeszcze przed przerwą 
do wyrównania doprowadził Da-
riusz Gołoś i premierowa poło-
wa skończyła się wynikiem 1:1.

Po zmianie stron Drwęcę 
na prowadzenie wyprowadził 
Kamil Góral, ale Tor w 61. minu-
cie zdołał po raz drugi pokonać 
Bojanowskiego. Końcówka star-
cia zdecydowanie należała do 
gości. Dwa gole dorzucił Góral, 
a między tymi trafieniami swoją 
bramkę świętował jeszcze brat 
Dariusza, Karol Gołoś.

– Wygrana na trudnym te-
renie w Laskowicach daje nam 
kolejny impuls do walki o lepsze 
lokaty – powiedział po meczu 
trener Drwęcy Łukasz Kierz-

kowski. – W tej rywalizacji za-
działało praktycznie wszystko. 
Graliśmy bardzo dobrze w obro-
nie i byliśmy skuteczni w ofen-
sywnie. Buduje zwłaszcza wspo-
mniana skuteczność, bowiem to 
ona była naszym największym 
mankamentem przez długi cza-
su. Zdajemy sobie sprawę z ak-
tualnego położenia i wiemy, że 
czeka nas jeszcze bardzo wiele 
pracy. Do kolejnych starć pod-
chodzimy z pokorą, ale i wiarą 
w swoje umiejętności. Zimą po-
trzebujemy jednak wzmocnień, 
bo ciężko walczyć z rywalami 
mając w kadrze 12-13 graczy – 
zakończył Kierzkowski.

(kl)

tOr LASKOwICe POmOrSKIe 
VS.

drwęCA gOLub-dObrZyń  

2 (1: 1) 5
Gole

Góral (3), Gołoś Dariusz, Gołoś Karol

Skład

Bojanowski – Pagie A., Bączkowski, 
Gołoś K., Gołoś D., Góral (81’ Zakrzewski), 
Marcinkowski (80’ Sitkowski), Niburski, 
Pagie K., Piotrowski, Rutkowski
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