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Ranking pt. „Ocena poten-
cjału obszarów wiejskich do 
rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, 
przyrodniczo-krajobrazowej, 
turystyczno-rekreacyjnej, rezy-
dencjalno-mieszkaniowej i spo-
łeczno-kulturowej” przygotował 
Instytut Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania PAN, 
w partnerstwie z Polskim Towa-
rzystwem Geograficznym i Fun-
dacją na Rzecz Rozwoju Polskie-
go Rolnictwa (FDPA). 

– Celem projektu było roz-
powszechnienie obiektywnej 
wiedzy z zakresu przestrzen-
nego zróżnicowania potencjału 
gmin Polski do rozwoju podsta-
wowych funkcji obszarów wiej-

skich, tj. (1) rolniczo-leśnej, (2) 
przyrodniczo-krajobrazowej, (3) 
rezydencjalno-mieszkaniowej, 
(4) turystyczno-rekreacyjnej 
I (5) społeczno-kulturowej – 
opisują autorzy projektu. 

Przeprowadzona została 
ocena potencjału wszystkich 
gmin z obszarów wiejskich. 
Obszar wiejski rozumiany jest 
w badaniu jako obszar wszyst-
kich gmin, na których teryto-
rium nie znajduje się miasto 
liczące 10 000 lub więcej miesz-
kańców.

W pierwszej kategorii – 
rolniczo-leśnej na 89. miejscu 
w kraju została sklasyfikowana 
gmina Kowalewo Pomorskie. 

Pod uwagę wzięto cztery wskaź-
niki: jakości rolniczej przestrze-
ni produkcyjnej wg IUNG; od-
setek gospodarstw z dochodem 
z działalności rolniczej; gęstość 
gospodarstw rolnych o po-
wierzchni powyżej 10 ha oraz 
wskaźnik produktywności lasu. 

Z kolei w kategorii tury-
styczno-rekreacyjnej na 77. 
miejscu znalazła się gmina Cie-
chocin. Autorzy wzięli pod uwa-
gę takie wskaźniki jak: wskaźnik 
imprez masowych; syntetyczny 
wskaźnik atrakcyjności przyrod-
niczej; gęstość ścieżek rowero-
wych oraz pojemność bazy noc-
legowej.

Raport powinien być wska-
zówką dla samorządowców, 
szczególnie na początku ka-
dencji. Należy pamiętać, że nie 
wskazuje on na sukces, ale na 
możliwość osiągnięcia sukce-
su. Warto więc inaczej patrzeć 
na potencjał gmin do rozwoju 
funkcji rolniczo-leśnej i przy-
rodniczo-krajobrazowej, a ina-
czej na potencjał do rozwoju 
pozostałych funkcji: turystycz-
no-rekreacyjnej, rezydencjalno-
mieszkaniowej i społeczno-kul-
turowej. 

(ToB), fot. ilustracyjne

Do wypadku doszło w ponie-
działek 12 listopada. Około godziny 
01.40 dyżurny golubsko-dobrzyń-
skiej policji otrzymał zgłoszenie. 

– Ze wstępnych ustaleń funk-
cjonariuszy wynika, że 22-letni kie-
rujący osobowym seatem miesz-
kaniec powiatu wąbrzeskiego na 
prostym odcinku drogi, z nieusta-
lonych do chwili obecnych przy-
czyn, stracił panowanie nad po-
jazdem, zjechał na pobocze jezdni, 
a następnie dachował – tłumaczy 

asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń. – W wyniku 
zdarzenia 22-latek, który podróżo-
wał sam, z obrażeniami ciała prze-
wieziony został do szpitala. Na czas 
czynności wykonywanych przez 
policjantów, ruch w miejscu zda-
rzenia odbywał się wahadłowo.

Okoliczności i przyczyny tego 
wypadku, pod nadzorem prokura-
tora, wyjaśniają golubsko-dobrzyń-
scy śledczy.  

(ToB), fot. KPP

Gmina Golub-Dobrzyń

Nocne dachowanie
Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypad-
ku w Sokoligórze na drodze wojewódzkiej 534. W wy-
niku zdarzenia 22-letni kierowca osobowego seata 
z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
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POWIAT  W internecie pojawił się raport oceniający potencjał 
obszarów wiejskich. W pierwszej setce ogólnopolskiego zesta-
wienia znalazły się gminy: Ciechocin i Kowalewo Pomorskie

Nasze gminy 
z potencjałem
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W ofErcie:

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

tel. 56 684 27 77   

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, otrêby,

karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 

workowany i luzem

POWIAT  Świętowaliśmy stulecie niepodległej

W weekend w całym powiecie odbywały się uroczystości związane z 100. 
rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. W świętowanie zaanga-
żowały się samorządy, organizacje społeczne oraz szkoły. Relacje z tych 
wydarzeń na kolejnych stronach naszego tygodnika. Na zdjęciu: miesz-
kańcy gminy Radomin, którzy stworzyli 1918 flag Polski.

(ToB), fot. nadesłane 



Instruktaż przeprowadzili 
przedstawiciele firmy Mercedes 
na przykładzie samochodu tere-

nowego Unimog. 
– Mercedes Unimog  jest 

wielozadaniowym samochodem 

ciężarowym, fabrycznie przy-
gotowanym do instalowania na 
nim specjalistycznych urządzeń, 
takich jak: podnośniki, piaskarki, 
pługi, wiertnice itp. – tłumaczy 
mł. bryg. Karol Cachnij z PSP Go-
lub-Dobrzyń. – W tym celu ma 
wyprowadzony wałek napędowy 
ze skrzyni biegów oraz wszelkie-
go rodzaju instalacje elektryczne 
i hydrauliczne, zarówno z przodu 
jak i z tyłu samochodu.

Szkolenie składało się 
z dwóch etapów: pierwszy obej-
mował zajęcia teoretyczne, na 
których omówione zostały różne 
rodzaje napędów, systemy załą-
czania i rozłączania blokad mo-
stów i reduktorów. Drugi etap to 
praktyczna jazda w terenie.

(ToB), fot. PSP

W sobotnie popołudnie po-
licjanci pełniący służbę na tere-
nie miasta Golubia-Dobrzynia 
o godz. 15.00  zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego osobo-
wą toyotą. 

– W trakcie legitymowania 
55-letniego mieszkańca gminy 
Golub-Dobrzyń okazało się, że 
mężczyzna jest pod silnym działa-
niem alkoholu – mówi asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Golub-

Dobrzyń. – Po sprawdzeniu jego 
stanu trzeźwości  okazało się, że 
miał blisko 1,7 promila alkoholu 
w organizmie i w takim stanie 
podróżował ulicami miasta. 

55-latek stracił już uprawnie-
nia do kierowania pojazdami. Te-
raz za popełnienie przestępstwa 
odpowie przed sądem. Grozi mu 
do dwóch lat pozbawienia wolno-
ści.

(ToB), fot. KPP

Godzina – to czas na upora-
nie się z bardzo trudnym testem 
wiedzy dla uczestników powiato-
wych eliminacji Olimpiady Wie-
dzy Rolniczej, które odbyły się 8 
listopada w Golubiu-Dobrzyniu. 
To 28. edycja imprezy populary-
zującej wszechstronne zdobywa-
nie wiedzy rolniczej. Aby wygrać 
trzeba być dobrym z praktycznie 
każdej dziedziny, od hodowli po 
prawo. W tym roku w naszym po-
wiecie na pisanie testu zdecydo-
wało się 26 osób w wieku od 18 do 
40 lat. Na co dzień prowadzą oni 
swoje gospodarstwa lub poma-

gają w ich prowadzeniu. W tym 
gronie znalazło się pięć pań.

Po 60 minutach i 32 pyta-
niach do pracy przystąpiła ko-
misja sprawdzająca testy. W tym 
czasie uczestnicy nie musieli 
oczekiwać bezczynnie na rezul-
tat. W międzyczasie mogli wy-
słuchać wykładu na temat no-
wych wymogów OSN oraz napić 
się kawy.

Mistrzem powiatu został 
Jakub Pietrkiewicz z Rudawia 
w gminie Ciechocin. Jest studen-
tem trzeciego roku rolnictwa 
w Olsztynie i młodym rolnikiem 

nastawionym na produkcję mle-
ka i opasów. Pan Jakub będzie re-
prezentował nasz powiat na wo-
jewódzkich finałach olimpiady. 
Drugie miejsce przypadło Toma-
szowi Chruścielowi z Szychowa, 
a trzecie Waldemarowi Malanow-
skiemu z Wojnowa. Warto dodać, 
że na czwartym miejscu olimpia-
dę zakończył debiutant – Łukasz 
Siebers z Mlewa.

– Serdeczne podziękowania 
dla sponsorów, którzy ufundo-
wali nagrody dla laureatów i upo-
minki dla wszystkich uczestników 
konkursu. Szczególne podzięko-
wania dla samorządowców, któ-
rzy uświetnili swoją obecnością 
imprezę – mówi Dorota Weber, 
kierownik ODR w Golubiu Do-
brzyniu.

Nagrody najlepszym, oprócz 
kierownika ODR w Golubiu-Do-
brzyniu, wręczali wójtowie gmin 
Golub-Dobrzyń i Zbójno. Funda-
torami nagród były firmy specja-
lizujące się w działalności oko-
łorolniczej, samorządy powiatu 
oraz instytucje.

Tekst i fot. (pw)
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Stracił „prawko”
Policjanci z Golubia-Dobrzynia zatrzymali 55-letniego 
kierowcę toyoty, który prowadził pojazd mając blisko 
1,70 promila alkoholu w organizmie. Za popełnienie 
tego przestępstwa grozi mu kara do dwóch lat po-
zbawienia wolności.

Powiat

Strażacy w terenie
9 listopada strażacy-kierowcy przeszli szkolenie w za-
kresie prowadzenia pojazdów z napędem tereno-
wym.

Golub-DobrzyńWygrał rolnik 
z Rudawia

POWIAT  Jakub Pietrkiewicz wygrał powiatowe eliminacje 28. 
Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu

O G Ł O S Z E N I E
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Zawyją syreny 
W dniach 14-15 listopada zostanie przeprowadzony na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego trening 
systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania 
ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Golub-Dobrzyń

Filmowy sukces młodzieży
We wtorek 13 listopada w bydgoskim Multikinie odbył się finał 7. edycji eduka-
cyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka Wyboru”. Podczas gali 
podsumowującej, odbywającej się w ramach festiwalu Camerimage, poznaliśmy 
laureatów konkursu na najlepszy krótki film opowiadający o zagrożeniach dla ich 
środowiska rówieśniczego. Trzecie miejsce zajęły przedstawicielki Ogólnokształ-
cącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Powiat

Na konkurs filmy nadesłało 
29 szkół podstawowych i średnich 
oraz placówek oświatowo–wycho-
wawczych województwa kujawsko 
pomorskiego. Zwyciężył Zespół 
Szkół Mechanicznych w Bydgosz-
czy. Drugie miejsce przypadło 
uczniom ze Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu 
Górnym (powiat toruński), trzecie 
– młodzieży z Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-
Dobrzyniu w składzie: Agata Tra-

wińska, Julia Rutkowska, Natalia 
Pokorowska oraz Iwona Kubacka. 

Oprócz konkursu na najlep-
szy krótki film, w ramach pro-
jektu „Sztuka Wyboru” są orga-
nizowane warsztaty filmowe. 
W ramach tegorocznej edycji pro-
gramu w czerwcu odbyły się dwie 
tury warsztatów, podczas których 
chętni uczniowie poznawali tajni-
ki sztuki filmowej. 

– Dzięki warsztatom teore-
tycznym i praktycznym, prowa-

dzonym przez uznanych polskich 
filmowców oraz pracy z kamerą fil-
mową, młodzież miała okazję nie 
tylko poznać zawód filmowca, ale 
także samodzielnie opowiedzieć 
o najpoważniejszych problemach 
swojego pokolenia.  Warsztaty 
filmowe uzupełnia część eduka-
cyjna, prowadzona przez policyj-
nych specjalistów ds. profilaktyki 
uzależnień – tłumaczy Jacek Pio-
trowski z biura prasowego Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu. 

Do współpracy przy projek-
cie zapraszani są twórcy polskie-
go filmu. W tegorocznej edycji 
gośćmi warsztatów byli: Janusz 
Chabior, Wojciech Mecwaldowski, 
Jerzy Górski, Krzysztof Szpetmań-
ski, Bartosz Piotrowski, Barbara 
Białowąs, Janusz Martyn, Michał 
Jaskulski, Marceli Gawryś, Ma-
rek Skrzecz, Kacper Sędzielewski, 
Barbara Zapolska, Marcin Janos- 
Krawczyk, Jarosław Barzan, Alek-
sander Kozłowski.

(ToB), fot. ilustracyjne

Spotkanie odbyło się 8 listo-
pada. Na wstępie głos zabrał Ko-
mendant Powiatowy Policji insp. 
Dariusz Borowiec.

– Komendant podziękował 
zgromadzonym za efektywną 
i wzorową pracę oraz za profe-
sjonalizm w wykonywaniu reali-
zowanych zadań. Życzył również 
dalszych sukcesów zawodowych 
oraz pomyślności w życiu oso-
bistym – relacjonuje asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Go-
lub-Dobrzyń. 

Uroczysta zbiórka była po-
nadto okazją do odczytania roz-
kazu personalnego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Byd-
goszczy dotyczącego objęcia 
stanowiska Pierwszego Zastępcy 
KPP przez podinsp. Pawła Bar-
toszewskiego. Zebrani policjanci 
i pracownicy komendy gratulo-
wali awansu nowemu zastępcy 
oraz życzyli powodzenia i speł-
nienia na nowym stanowisku.

Tego dnia funkcjonariusze 
mieli jeszcze jeden powód do 

radości, bo minister Joachim 
Brudziński i przedstawiciele 
strony społecznej podpisali po-
rozumienie kończące ogólnopol-
ską akcję protestacyjną. Funk-
cjonariusze służb otrzymają od 
początku przyszłego roku po 
655 zł brutto podwyżki, co spo-
woduje wzrost wielokrotności 
tzw. kwoty bazowej o 0,43. Po-
czątkowo MSWiA proponowało 
od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę 
w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 
r. – 253 zł brutto. Porozumienie 

zakłada też, że funkcjonariusze 
otrzymają kolejną podwyżkę 
w wysokości 500 zł brutto – od 
1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z zawartym poro-
zumieniem, od 1 lipca 2019 r. zo-
stanie wprowadzona odpłatność 
w wysokości 100 proc. stawki 
godzinowej dla wszystkich poli-
cjantów, strażaków, strażników 
granicznych i funkcjonariuszy 
SOP. Początkowo zastosowany 
będzie sześciomiesięczny okres 
rozliczania nadgodzin. Kwestia 

ustalenia okresu rozliczeniowe-
go na kolejne lata będzie przed-
miotem dalszego dialogu.

Ponadto ministerstwo 
i strona społeczna zgodziły się 
na rezygnację z wymogu ukoń-
czenia 55 lat przy przejściu na 
emeryturę. Oznacza to pozosta-
wienie tylko jednego wymogu, 
czyli co najmniej 25 lat służby. 
Zmiana wejdzie w życie od 1 lip-
ca 2019 r.

(ToB)
fot. KPP

święto i awans w policji
POWIAT  11 listopada to nie tylko Narodowe Święto Niepodległości, ale także Dzień Służby Cywilnej. Z tej 
okazji w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu odbyło uroczyste spotkanie z pracownikami 
komendy. Oficjalnie stanowisko Pierwszego Zastępcy KPP objął podinsp. Paweł Bartoszewski 

O G Ł O S Z E N I E

Trening będzie elementem 
ogólnokrajowego ćwiczenia 
pn. „RENEGADE – SAREX 18/
II” organizowanego przez pod-
mioty szczebla centralnego: 
Dowództwo Operacyjne Rodza-
jów Sił Zbrojnych, Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa (RCB) oraz 
z ramienia Szefa Obrony Cywil-
nej Kraju – Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej (KG 
PSP).

W ramach treningu w dniach 
14-15 listopada między godz. 
9.00 a 15.00 zostanie przepro-
wadzona głośna próba urucho-
mienia systemów  alarmowych 

na terenie województwa.
(ToB)

fot. ilustracyjne



społeczeństwo4 Czwartek 15 listopada 2018 GOLUB–CGD.PL

Terytorialsi pamiętają
Żołnierze WOT z Kujaw i Pomorza oddają hołd tym, 
którzy poświęcili swoje życie za wolność i niepodle-
głość Polski. W Golubiu-Dobrzyniu upamiętnili żoł-
nierzy AK.

Powiat 

Strażacy a niepodległość
W obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości aktywnie włączyli się straża-
cy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Golub-Dobrzyń 

– Pamiętamy o tych, którzy 
poświęcili swoje życie za wolność 
i niepodległość naszej Polski  – 
podkreśla dowódca 8. Kujawsko-
Pomorskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej, płk Krzysztof Stańczyk. 
– Wspominamy naszych żołnierzy 
i wszystkich tych, którzy polegli w 
bezimiennych grobach dla wolno-
ści naszej Polski. Ich bohaterstwo 
nie zostanie nigdy zapomniane, 
ich poświęcenie będzie zawsze 
wzorem do naśladowania, a ofia-
ra stanie się długiem honorowym, 
który my wszyscy będziemy mu-
sieli spłacić. 

Terytorialsi z Kujaw i Pomorza 
podkreślają, iż ich codzienne życie 

jest nierozłącznie związane z oj-
czyzną. Polska jest dla nich, nie tyl-
ko dobrem narodowym, ale przede 
wszystkim wartością nadrzędną, 
za którą, jeżeli przyjdzie taka po-
trzeba, oddadzą swoje życie. 

– Patriotyzm można określać 
na wiele sposobów. My wybrali-
śmy tą formę, która dla nas jest 
najsłuszniejsza, wstąpienie w sze-
regi WOT – podkreśla szer. Monika 
Droś.

Terytorialsi z Kujaw i Pomorza 
uczcili pamięć mieszkańców domu 
przy ulicy Kościuszki 16 – żołnierzy 
AK. 

oprac. (szyw) 
fot. nadesłane

Powstała okolicznościowa 
ekspozycja poświęcona straża-
kom. 

– Wystawa pokazuje wkład 
strażaków w odzyskanie niepod-
ległości – mówi mł. brygadier Pa-
weł Warlikowski, komendant PSP 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Ta nie-
podległość była również wywal-
czona przez druhów z Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Wystawa 
nie mogłaby powstać bez współ-
pracy naszej jednostki z Muzeum 
Pożarnictwa w Warszawie. Dzięki 
temu otrzymaliśmy materiały, 
które stanowią element wystawy 
– mówi komendant.

Z plansz możemy dowiedzieć 
się o wkładzie członków straży 
pożarnych w odzyskanie i utrwa-
lanie polskości na ziemiach będą-

cych pod zaborami.
Przypomnijmy, w 1831 roku 

Rosja, jako jeden z zaborców, po 
stłumieniu powstania listopado-
wego bacznie przyglądała się or-
ganizacjom strażackim jako tym 
instytucjom, które są kolebką 
polskości. Zostały one rozwiąza-
ne i tak na ponad 30 lat zniknę-

ły z życia społecznego. Po roku 
1864 zaczęły powstawać pierw-
sze organizacje strażackie. Były 
one jednak bacznie obserwowane 
przez poszczególnych zaborców. 

Nastał 1905 rok i nowa sytu-
acja polityczna. Zaczęły się odby-
wać pierwsze zjazdy organizacji 
strażackich. Pierwsza w Często-
chowie, a następnie we Włocław-
ku. Opracowano statut, regula-
min i instrukcje dla stowarzyszeń 
strażackich. Wybuch I wojny 
światowej to kolejne ustępstwa 
zaborców. Powstało Towarzystwo 
Św. Floriana, które za swoje głów-
ne zadanie postawiło utrwalanie 
polskości na ziemiach przedza-
borczych. 

Wystawa jest czynna do po-
łowy listopada. 

Tekst i fot. 
(Maw)

Wydarzenie zostało zorgani-
zowane w budynku GOKiS w Ra-
dominie. Do wyzwania stanęło 
blisko 80 osób. Uczestnicy byli 
w różnym wieku, od 4 do około 
65 lat. 

– Inicjatywa zrobienia 1918 
flag w 100 minut zrodziła się oko-
ło trzy tygodnie przed obchodami 
100-lecia niepodległości. Choć na 
początku wydawało się to trudne 

do zrobienia, a niektórzy sądzili, 
że niemożliwe, wiedzieliśmy, że 
to oryginalny pomysł i chcieliśmy 
go realizować. Dlatego wzięliśmy 
się za przygotowania. Oczywiście 
liczby nie są przypadkowe – wy-
jaśnia dyrektor GOKiS w Radomi-
nie Sławomir Rożek. 

Organizatorzy chcieli, żeby 
inicjatywa była integracją dla lo-
kalnej społeczności. Ważną czę-

ścią była promocja wydarzenia, 
żeby zebrać jak najwięcej chęt-
nych. Informacja została udzielo-
na w  szkołach, stowarzyszeniach 
i wśród mieszkańców w różny 
sposób, także za pośrednictwem 
Internetu. 

W wydarzeniu, oprócz miesz-
kańców z całej gminy, wzięli 
udział m.in. harcerze z Radomina, 
strażacy z OSP Radomin, dyrekcja 
i pracownicy obsługi ZS w Rado-
minie oraz grupa teatralna dzia-
łająca przy GOKiS,  prowadzona 
przez nauczyciela Dawida Sta-
chowskiego. 

Praca działała na zasadzie ta-
śmy produkcyjnej. Działania zo-
stały podzielone na grupy, które 
zajęły cztery stanowiska. Pierw-
sza grupa sklejała biało-czerwone 
kartki. Druga przyklejała drzew-
ce, trzecia przyklejała informacje 
o akcji na Facebooku. Ostatnia 
grupa numerowała i liczyła flagi, 
które lądowały w urnie wybor-
czej. Koordynatorem i prowadzą-

cym był Sławomir Rożek. 
Dla najmłodszych było po-

stawione osobne stanowisko 
plastyczne z farbkami, piórkami 
i kolorowankami patriotycznymi. 
Tam mogli się wykazać swoimi 
pomysłami i talentami, podczas 
gdy starsi tworzyli flagi. Dzieci 
dostały też pamiątkowe balony. 

Stoper na ścianie z rzutnika 
odmierzał czas. O godzinie 17.00 
wszyscy ruszyli do pracy.  Oka-
zało się, że już po 76 minutach 
powstało 1918 flag! Oznacza to, że 
tempo wyniosło 25,5 flagi na mi-
nutę. Wszyscy zebrani skwitowali 
to gromkimi brawami. Po pracy 
był czas na kawę, herbatę i mały 
poczęstunek. W trakcie imprezy 
było jeszcze losowanie koszulek 
GOKiS dla uczestników.

Wszystkie flagi zostały prze-
znaczone do rozdania miesz-
kańcom gminy. Flagę można 
otrzymać w szkołach, podczas 
uroczystości gminnych i niedziel-
nych mszy świętych. 

– W tym miejscu chcę po-
dziękować proboszczom za przy-
chylność w rozpowszechnianiu 
flag. Naszym celem oprócz sa-
mego zrobienia flag było to, żeby 
trafiły do mieszkańców. Jedno-
cześnie wyszła świetna zabawa, 
integracja, ciekawe wydarzenie, 
a przy tym mogliśmy pobudzić 
patriotycznego ducha – opowia-
da Sławomir Rożek. 

Podaje również ciekawe licz-
by. 

– Wykorzystaliśmy 1000 
białych kartek A4, 1000 czerwo-
nych kartek A4, 2000 patyczków 
do waty cukrowej i około 150 
tubek kleju. Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w akcję. Akcja pokazała, że 
jako społeczność potrafimy się 
zjednoczyć i razem zrobić coś 
wielkiego. Cieszę się, że było tak 
duże zainteresowanie i zapra-
szam na kolejne imprezy z GOKiS 
w Radominie.

(dr), fot. nadesłane

1918 flag w Radominie
GMINA RADOMIN  Grupa mieszkańców Radomina i okolic podjęła wyjątkowe wyzwanie. 7 listopada 
przez 100 minut ochotnicy mieli stworzyć 1918 flag Polski. Udało im się to zrobić w ciągu 76 minut
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Golub-Dobrzyń

Drwęca – nasza rzeka
We wrześniu został ogłoszony konkurs fotograficzny  zatytułowany „Drwęca – 
rzeka znana i nieznana”. Niedawno nastąpiło rozstrzygnięcie.

Jury miało nie lada dylemat. 
Ostatecznie w kategorii szkół 
podstawowych zwyciężył Jacek 

Wiśniewski. Drugie miejsce zajęła 
Patrycja Przybyszewska a trzecie 
– Julia Filipowska. W tej kategorii 

wyróżniona została ponadto pra-
ca Szymona Maciejewskiego.

W kategorii szkół średnich 
zwyciężył Michał Okruciński. Na 
podium znaleźli się jeszcze Mi-
chalina Orfin i Agata Trawińska.
Wyróżniona została natomiast 
Natalia Pokorowska. 

Wszyscy laureaci otrzymali 
nagrody ufundowane przez sa-
morząd miejski, a osoby wyróż-
nione otrzymają nagrody od bi-
blioteki. 

Tekst i fot. (Maw)

Po mszy i odśpiewaniu hym-
nu państwowego przemaszero-
wano z kościoła do szkoły, gdzie 
odbyło się widowisko sceniczne. 
Wzięło w nim udział kilkadziesiąt 
osób. Organizatorzy przygotowali 
imponującą scenografię oraz ko-

stiumy dla 60 osób.
– Łączy nas zamiłowanie do 

muzyki, dlatego w tej muzycznej 
podróży, poprzez śpiew wyrazi-
liśmy swój szacunek do narodu. 
Opracowując scenariusz kierowa-
łam się wartościami patriotyczny-

mi, chciałam bowiem podkreślić 
wagę dzisiejszego święta. W pra-
cach nad scenariuszem wspierała 
mnie córka Julia i kolega Paweł 
Żółtowski, który czuwał nad zgod-
nością wątków historycznych – 
mówi Małgorzata Krauza, nauczy-
cielka z Nowogrodu.

W przedsięwzięcie zaangażo-
wali się również członkowie or-
kiestry OSP w Nowogrodzie, panie 
z koła gospodyń wiejskich, rodzice, 
rada sołecka i wiele innych osób:

– Można powiedzieć, że każdy 
dołożył swoją cegiełkę w naszym 
wspólnym dziele i za to chciała-
bym bardzo podziękować – doda-
je Małgorzata Krauza. 

Organizacja niedzielnego 
przedstawienia była możliwa dzię-
ki pomocy uzyskanej w ramach 
projektu, który skierowano do Na-
rodowego Centrum Kultury – pro-
gram „Kultura-Interwencje 2018 
EtnoPolska.

Tekst i fot. (pw)

wspólny projekt i celebrowanie
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Około 200 osób – mieszkańców Nowogrodu, przedstawicieli władz gmin-
nych, ale nie tylko, uczestniczyło w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości w Nowogrodzie. 
Uroczyste przedstawienie nosiło tytuł „365 dni życia w Nowogrodzie” i odbyło się 11 listopada

R E K L A M A
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Wychowankowie przed zło-
żeniem uroczystego ślubowa-
nia oraz pasowaniem musieli 
udowodnić, że dojrzeli do roli 
ucznia szkoły podstawowej. 

Nauczyciele przygotowali dla 
dzieci egzamin składający się z 
części teoretycznej. Wychowan-
kowie musieli odpowiedzieć na 
pytania dotyczące znajomości 

zasad zachowania się w ośrod-
ku, a także potwierdzające ich 
wiedzę szkolną. Była też część 
sportowa – uczniowie wzięli 
udział w trzech konkurencjach 
sprawności ruchowej. Dzieci 
wypiły także tradycyjny eliksir 
mądrości i zatańczyły do utwo-
ru „Nasza szkoła”. 

Po złożeniu przez wycho-
wanków ślubowania, wicedy-
rektor Elżbieta Wiwatowska 
pasowała Nadię, Jakuba, Jana, 
Daniela i Krzysztofa na ucznia 

100. rocznica odzyskania 
niepodległości przez Polskę to 
okazja do zamanifestowania 
swojego patriotyzmu i pamię-
ci o osobach, które przyczyniły 
się do tego, że żyjemy w wolnym 
kraju. Najczęstszą formą tej ma-
nifestacji są pochody i marsze 
organizowane przez władze sa-
morządowe na terenie danego 
miasta. 

To święto państwowe, usta-
nowione przez Sejm w 1937 roku, 
przez wiele lat było zakazane 
(okupacja i lata powojenne aż do 
1989 roku). Dopiero po roku 1989 
wróciło na stałe do życia spo-
łecznego i politycznego. 

W naszym mieście obcho-
dy święta trwały kilka dni. Były 

wystawy, koncerty i różne kon-
kursy organizowane przez insty-
tucje kulturalne. Jednak trzonem 
święta niepodległości jest trady-
cyjny marsz. Na golubskim ryn-
ku zebrały się poczty sztandaro-
we instytucji i zakładów pracy. 
Odsłonięto pamiątkowe tablice, 
które pokazują jak odzyskanie 
niepodległości przebiegało w na-
szym mieście. Wtedy były to dwa 
odrębne miasta. Golub znajdują-
cy się pod zaborem niemieckim 
i Dobrzyń pod zaborem rosyj-
skim. Tablice zostały opracowane 
przez miejscowych historyków 
i pasjonatów miasta. 

Następnym punktem pro-
gramu był przemarsz ulicami do 
kościoła parafialnego w Dobrzy-

niu, gdzie została odprawiona 
msza w intencji ojczyzny. Po jej 
zakończeniu delegacje udały się 
pod pomniki pamięci narodowej, 
gdzie złożono kwiaty. Były też 
wystąpienia władz samorządo-
wych, w których słowo „niepod-
ległość” pojawiało się na pierw-
szym miejscu. Nie zapomniano 
w tym dniu o byłym burmistrzu 
Dobrzynia n/Drwęcą Henryku 
Andrzejczyku, którego uczczono, 
odsłaniając tablicę w budynku 
magistratu.

Dzień zakończył się uroczy-
stym koncertem Orkiestry Dętej 
z Litwy, który odbył się w go-
dzinach popołudniowych w sali 
koncertowej domu kultury.

Tekst i fot.(Maw) Odsłonięcie tablic historycznych

Koncert orkiestry dętej

Kwiaty złożyli m.in. harcerzeNie zabrakło przedstawicieli policji

Pokaz musztry paradnej

Przemarsz ulicami miasta

Pełnoprawni uczniowie
W obecności całej społeczności uczniowskiej, kadry pedagogicznej, wszystkich 
pracowników oraz rodziców odbyło się uroczyste pasowanie uczniów, którzy roz-
poczęli naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem.

Gmina Zbójno

Świętowaliśmy stulecie niepodległej
GOLUB-DOBRZYŃ  Główne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się w ostatnią nie-
dzielę. Na golubskim rynku zebrali się m.in. przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych i instytu-
cji oraz poczty sztandarowe 

R E K L A M A

Szkoły Podstawowej Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Wielgiem. Dzieci 

otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i prezenty.     

(szyw)
fot. SOSW
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Powstało tylko 10 sztuk 
drewnianych magnesów. Każdy 
został ręcznie wykonany przez 
lokalnego rzeźbiarza śp. Włodzi-
mierza Hassa. Każdy magnes jest 
inny, różniący się jedynie delikat-
nym szczegółem spowodowanym 
ruchem rzeźbiarskiego dłuta. 
Magnes przedstawia wizerunek 
urzędu zlokalizowanego w zabyt-
kowym zajeździe. 

Jak otrzymać magnes? 
– Wystarczy jak najszybciej 

przesłać  zdjęcie na adres: karo-
lina.kowalska@kowalewopomor-
skie.pl z podaniem adresu do 
korespondencji. Pierwszych 10 
uczestników otrzyma magnes, 
a zdjęcia zostaną zamieszczone 
na stronie www.kowalewopomor-
skie.pl – podaje urząd miasta. 

(ToB), fot. ilustracyjne

Ogólnopolska akcja „Czujka 
na straży Twojego bezpieczeń-
stwa” prowadzona przez straża-
ków z Golubia-Dobrzynia trwa 
nadal. Tym razem w ramach akcji 
odbyło się spotkanie strażaków 
z władzami samorządowymi, kie-
rownikami instytucji i jednostek 
organizacyjnych funkcjonujących 

w powiecie. Instytucje te odpo-
wiadają za stan bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu. W spo-
tkaniu wzięli również udział dru-
howie z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na 
terenie powiatu.

Tematem spotkania było 
zagrożenie powstania pożaru 

w mieszkaniach i domach jed-
norodzinnych oraz zatrucie tlen-
kiem węgla. Poszczególni pre-
legenci omówili między innymi 
przyczyny powstawania pożarów 
w okresie jesienno-zimowym. Po-
wiatowy Inspektor  Nadzoru Bu-
dowlanego przedstawił stosowne 
przepisy mówiące o okresowych 
przeglądach instalacji gazowych 
i przewodów kominowych. Służby 
ratownicze pokazały, w jaki spo-
sób można pomóc osobie z obja-
wami zatrucia tlenkiem węgla.

W podsumowaniu spotka-
nia zaznaczono, że najbardziej 
skutecznym sposobem walki 
z „czadem” jest zainstalowanie 
odpowiednich czujników cza-
du, które można między innymi 
wygrać w konkursie ogłoszo-
nym przez samorząd powiatowy, 
o czym poinformował Krzysztof 
Skrzynecki z Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego starostwa. 

Tekst i fot. (Maw)

Można było posłuchać piose-
nek Ewy Demarczyk i kompozycji 
słynnej „Piwnicy pod Baranami”. 
Utwory prezentowała Beata Le-
wińska w towarzystwie zespo-
łu muzycznego pod kierunkiem 
Piotra Dąbrowskiego. Wykonane 
piosenki ożywiły poezje Tuwima, 
Baczyńskiego, Pawlikowskiej i Le-
śmiana.  

Mieszkańcy mieli też okazję 
do obejrzenia wystawy poświę-
conej odzyskaniu nieodległości. 
W organizację obchodów 100. 
rocznicy włączył się Zespół Szkół 
nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.

– Dzięki współpracy szkoły 
z Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Edukacji Nauczycieli udało się po-
zyskać kilkanaście plansz wysta-
wowych poświęconych odzyska-
niu niepodległości przez Polskę 
w 1918 roku – mówi Szymon Wi-
śniewski, nauczyciel historii w tej 
szkole. – Dzięki temu w domu 
kultury stworzyliśmy wystawę 
składającą się z dwóch części. 
Pierwsza, zatytułowana „Duch 
Polskiego Żołnierza, czyli o od-
wadze żołnierza legionowego”, 
prezentuje historię powstania 
Legionów Polskich Józefa Piłsud-

skiego. Druga część to „Odwaga 
i Roztropność Żołnierza w trakcie 
zmagań wojennych w 1920 roku” 
– dotyczy wojny polsko-bolsze-
wickiej w latach 1919-1921. 

Premiera wystawy odbyła 
się w piątek 9 listopada w czasie 
szkolnych obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Wówczas zobaczyli ją 
uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół nr 2. W tym dniu odbyła się 
również premiera edukacyjnego 
filmu historycznego, który jest 
także częścią ekspozycji.   

Tekst i fot. (Maw)

Konkurs fotograficzny
Urząd Miasta w Kowalewie Pomorskim ogłosił kon-
kurs fotograficzny na zdjęcie pokazujące jak miesz-
kańcy świętowali 100-lecie odzyskania niepodległości 
na przestrzeni minionego roku. Dziesięć pierwszych 
zdjęć otrzyma unikatowy prezent, którym jest ma-
gnes z wizerunkiem Kowalewa.

Golub-Dobrzyń

„Czujka” to bezpieczeństwo
W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu zostało zorga-
nizowane spotkanie na temat zagrożenia zatrucia się tlenkiem węgla.

Kowalewo Pomorskie

Kulturalna odsłona święta
GOLUB-DOBRZYŃ  Miejskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w na-
szym mieście rozpoczęły się już w sobotę. W godzinach popołudniowych mieszkańcy wysłuchali reci-
talu „Ocalić od zapomnienia”
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O godzinie 10 ruszył „Bieg dla 
Niepodległej”, następnie przed 
budynkiem Urzędu Gminy w Ra-
dominie nastąpiło wspólne od-
śpiewanie hymnu narodowego 
i przemarsz ulicami. W Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu odbył 
się koncert pieśni patriotycznych, 
przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli.

– Żyjemy w kraju, który jako 
naród i jako państwo przeszedł 

niemało – opowiada Piotr Mar-
cinkowski, jeden z organizatorów 
uroczystości. – Powinniśmy nie 
tylko chwalić się swoją historią 
na świecie, ale przede wszystkim 
oddawać hołd tym, którzy po-
legli. Polegli za to, żebyśmy my 
mogli żyć teraz w wolnej Polsce, 
żebyśmy mogli utożsamiać się 
z tym narodem. Obserwując spo-
łeczeństwo, zauważam jednak, 
że wielu z nas nawet nie zdaje 

sobie sprawy za co walczyli nasi 
przodkowie i czym tak naprawdę 
jest niepodległość. Poprzez takie 
świętowanie jak w Radominie 
i zapewne w tysiącach miejsco-
wości w Polsce krzewi się praw-
dziwy patriotyzm, który pozwala 
pamiętać kim jesteśmy. 

Obchody zakończyły się 
wspólnym grillem dla wszystkich.

(LB)
fot. nadesłane

Dyrektor szkoły Renata Rut-
kowska w swoim wystąpieniu 
podkreśliła, czym jest patriotyzm 
i miłość do ojczyzny 

– To również dobre słowo do 
drugiego człowieka, to również 
poszanowanie godności drugiej 
osoby – powiedziała dyrektor. 

Na uroczystość w szkole 
przybyły władze samorządowe 

gminy Zbójno, kierownicy jedno-
stek samorządowych, dyrekto-
rzy okolicznych szkół, a przede 
wszystkim mieszkańcy Ruża. 
Młodzież przedstawiła program 
artystyczny pełen utworów (pie-
śni i wiersze) patriotycznych. Na 
zakończenie programu odśpie-
wano wspólnie hymn państwowy 
w wersji czterozwrotkowej, aby 

w ten sposób włączyć się w akcję 
ogłoszoną przez Ministra Eduka-
cji Narodowej pt. „Rekord dla Nie-
podległej”.

W szkole można było po-
nadto zobaczyć okolicznościową 
wystawę poświęconą odzyska-
niu niepodległości przez Polskę 
w 1918 roku.

Tekst i fot. (Maw) Dyrektor Renata Rutkowska

Publiczność dopisała

Uczniowie przygotowali bogaty program

Gmina Radomin

O znaczeniu patriotyzmu
W piątek w Radominie nie brakowało patriotycznych akcentów związanych z ob-
chodami 100-lecia niepodległości. Dzieci z zespołu szkół przygotowały wiersze, 
następnie wszyscy zatańczyli poloneza.

„Niepodległa” w Rużu
GMINA ZBÓJNO  Szkoła Podstawowa w Rużu jako jedna z pierwszych zaczęła obchodzić 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości. Przykład placówki, której początki datuje się na lata 20. ubiegłego wieku po-
kazuje, że za walkę o wolność można zapłacić najwyższą cenę, czyli życie człowieka. Taką ofiarę poniósł 
jeden z pomysłodawców powstania szkoły Antoni Kossakowski, który został zamordowany przez oku-
panta niemieckiego w czasie II wojny światowej
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Już prawie połowa zwolnień to e-ZLA

Tylko od początku roku zostało wystawionych już 5,6 mln 
elektronicznych zwolnień lekarskich. Blisko 50 proc. wszyst-
kich L4 jest wydawanych właśnie tą drogą. To ułatwienie 
dla pacjentów, przedsiębiorców i lekarzy. Od 1 grudnia e-ZLA 
będą obowiązkowe. Od niedawna e-zwolnienia mogą wysta-
wiać także pielęgniarki i sekretarki medyczne w roli asysten-
tów medycznych. 
We wszystkich oddziałach ZUS działają doradcy i koordyna-
torzy e-ZLA. Lekarze mogą liczyć na pomoc zakładu – szko-
lenia dla lekarzy zostały już przeprowadzone w 20 tys. pla-
cówek medycznych.

Będą szczepienia 

W ubiegłym tygodniu Sejm RP odrzucił oby-

watelski projekt ustawy, który obejmował 

likwidację obowiązku szczepień ochronnych. 

Za odrzuceniem opowiedziało się 354 po-

słów, 10 było przeciw, 16 osób wstrzymało 

się od głosu. Wcześniej projektu nie poparły 

też sejmowe komisje zdrowia, polityki spo-

łecznej i rodziny. Przygotowało go Ogólno-

polskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepie-

niach STOP NOP. 

RPO na innowacje w przedsiębiorstwach 

Pod koniec listopada ruszają konkursy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w których mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu będą mogły uzyskać środki na 
innowacje. Konkursy będą przebiegać jednocześnie dla przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych. Dla tych pierwszych do podziału jest 
52,5 mln zł, dla drugich 17,5 mln zł. Każda z wyłonionych w konkursach 
firm może otrzymać tzw. dotację zwrotną w wysokości do 500 tys. zł. 
Mimo takiej nazwy, pieniądze nie zawsze będzie trzeba oddawać. Naj-
lepiej ocenieni wnioskodawcy podpiszą umowę, w której określone będą 
dwa wskaźniki: pierwszy dotyczący liczby nowych miejsc pracy, drugi 

odnoszący się do stosunku przychodów ze sprzedaży nowych lub udo-
skonalonych produktów/usług do wartości wnioskowanego wsparcia. 
Jeśli po zakończeniu projektu oba wskaźniki zostaną spełnione, firma 

zachowa całą dotację.

Podwyżki dla służb 

W czwartek 8 listopada minister Joachim Bru-dziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję pro-testacyjną związków zawodowych funkcjona-riuszy. W ramach wypracowanej umowy, od  1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb pod-ległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie  500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. Resort spraw wewnętrznych zobowiązał się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjona-riusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym 

Uruchomiona zostanie ogólnokrajowa telefoniczna „Linia Pomocy 
Pokrzywdzonym”, gdzie będzie można anonimowo uzyskać infor-
mację o możliwości pomocy, także umówić się na spotkanie w do-

wolnym punkcie na terenie całej Polski. Za pośrednictwem specjalnej 
linii możliwe będzie uzyskanie szybkiej porady psychologicznej i praw-
nej. Do kontaktu posłuży też adres e-mail. To znaczne ułatwienie dla 
osób poszukujących pomocy. Obecnie funkcjonują różnego rodzaju 
linie telefoniczne, np. „Niebieska linia”, ale nie mają one charakteru 
ogólnokrajowego i kompleksowego oraz nie umożliwiają skierowania 
do dowolnego ośrodka.

Poznaj swoje konto w ZUS

Co roku ZUS wysyła do ubezpieczonych in-
formację o stanie konta. Dla wielu osób może 
być ona zbyt skomplikowana, a przez to mało 
czytelna. Dlatego Inspektorat ZUS w Lip-
nie organizuje Drzwi Otwarte – Twoje konto 
w ZUS. W trakcie indywidualnych konsultacji 
będzie można zasięgnąć informacji o stanie 
konta ubezpieczonego w ZUS, subkonta. ZUS 
zaprasza 16 listopada w godz. 9.00-11.00 do 
siedziby inspektoratu przy ul. Mickiewicza 43.

Wsparcie rolników 

Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 
na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią. Ze 
wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rol-
nicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk 
trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed roz-
przestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wysokość do-
finansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. 
kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Druga grupa to spółki wodne 
lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posia-
dający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w ca-
łym okresie realizacji PROW 2014-2020 na inwestycje w urządzenia zapo-
biegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym przypadku 
limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wnioski 
można składać w oddziałach regionalnych ARiMR do 4 grudnia 2018 r. 
osobiście bądź przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną 
na poczcie.
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Jabłka 
a sprawa polska

SADOWNICTWO  Niskie ceny jabłek wymusiły na sadowni-
kach dramatyczne decyzje. Część owoców nie trafi na sprzedaż, 
bo nawet ich transport byłby nieopłacalny. Rolnicy w obliczu 
klęski postanowili osobiście promować modę na jedzenie ja-
błek

Owoce był rozdawane 9 listo-
pada w kilku polskich miastach. 
Akcji towarzyszyło hasło „Poczuj 
smak, poczuj dumę” i miała ona 
związek z obchodami 11 listopa-
da. Sadownicy chcą w ten sposób 

zmienić upodobania polskich kon-
sumentów i zachęcić, by zamiast 
egzotycznych owoców kupowali 
polskie jabłka. Druga akcja prze-
prowadzona przez Związek Sa-
downików RP polega na podjęciu 

nietypowego wyzwania i zjedze-
niu 100 jabłek w ciągu 100 dni. 

– Polska jest idealnym miej-
scem do uprawy tych owoców ze 
względu na specyficzne warunki 
klimatyczne – czyli słoneczne, 
ciepłe dni i zimne noce, dzięki 
którym nasze jabłka mają niepo-
wtarzalny, słodko-kwaśny smak. 
Nie skosztujecie go w owocach 
importowanych. W dobie kryzysu, 
w jakim znaleźli się obecnie pol-
scy sadownicy gorąco zachęcam 
do wspierania rodzimej produk-
cji i polskich sadowników – mó-
wił Mirosław Maliszewski, prezes 
Związku Sadowników RP.

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Na maty, bramy i płoty
Do 4 grudnia rolnicy mogą starać się o pomoc przy inwestycjach, które zwiększą 
ochronę gospodarstw przez afrykańskim pomorem świń.

Bioasekuracja

Wnioski przyjmuje oddział 
regionalny Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Maksymalnie rolnik otrzyma 100 
tys. zł. Dofinansowanie inwestycji 
to nie więcej niż 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych. Jest jed-
nak ważne obostrzenie: wsparcie 
przysługuje tylko rolnikom po-
siadającym nie mniej niż 50 sztuk 

trzody chlewnej. 
Co można wykonać za zdo-

byte pieniądze? Najważniejsze to 
ogrodzenie chlewni, by wykluczyć 
przedostawanie się w jej pobliże 
dzików. To one roznoszą wirus 
ASF. Inne urządzenia służące bio-
asekuracji to m.in. brama, kur-
tyna, niecka dezynfekcyjna lub 
specjalny tunel. Brama bioase-

kuracyjna to proste urządzenie, 
które ma za zadanie dezynfeko-
wać wjeżdżające na teren gospo-
darstwa pojazdy. W ramie bra-
my umieszczone są dysze, które 
spryskują powierzchnię pojazdu. 
Minusem bramy jest jej cena – 
wynosi 15 tys. zł. 

(pw)

Ciekawostki

Owoc zamiast cukru 
Jedna z brytyjskich firm próbuje znaleźć nowe za-
stosowanie dla jabłek. Mają po przerobieniu zastąpić 
cukier i tłuszcz. 

Firma, o której mowa otrzyma-
ła już 350 tys. funtów pomocy od 
brytyjskiego rządu, który dostrzegł 
potencjał tego pomysłu. Idea polega 
na przerobieniu wytłoczyn jabłko-
wych, które powstają np. po użyciu 
jabłek do produkcji cydru, soków 
itp. Dotychczas w Wielkiej Brytanii 
takie pozostałości wykorzystywa-
no na paszę dla zwierząt. Powstał 
jednak pomysł przerabiania ich na 
proszek lub pastę i dodawania do 

produktów spożywczych. Proszek 
miałby zastępować tłuszcz i cukier. 

Co czwarty dorosły i 30 proc. 
dzieci w Wielkiej Brytanii cierpi na 
nadwagę. Winny temu jest m.in. 
przemysł spożywczy oparty na 
cukrze i sztucznych słodzikach. 
Na pierwszy ogień wytłoczynowy 
proszek z jabłek miałby zastąpić 
tłuszcz i cukry w daniach serwowa-
nych w stołówkach szkolnych.

(pw)

Rynek

Świnie stale w dołku
Niskie ceny utrzymują się w skupach żywca wieprzo-
wego w naszym województwie. Sprawą zaniepokojo-
na jest izba rolnicza. 

W opinii izby rolniczej, obecne 
ceny nie gwarantują zwrotu ponie-
sionych kosztów. W pewnym mo-
mencie cena skupu spadła do 3,6 zł. 
Oprócz niskich cen skupu, hodow-

ców dobijają także wysokie koszty 
produkcji. Drogie są pasze, ponie-
waż tegoroczna susza negatywnie 
odbiła się na zbiorach. Oznacza to 
także, że rolnicy musieli dokupywać 

zboże, by produkować własne pa-
sze, ponieważ ich własne plony nie 
były wystarczające. Przedstawiciele 
izby rolniczej zwracają także uwagę 
na to, że obecnie nie ma problemu 
ze sprzedażą świń, ponieważ jest 
ich mniej niż kilka lat temu. Spadek 
pogłowia o kilka milionów spowo-
dował konieczność importu mięsa 
z zagranicy. 

Rolnicy z naszego wojewódz-
twa mają kilka pomysłów na zwięk-
szenie opłacalności produkcji trzo-
dy chlewnej. Pierwszym jest skup 
interwencyjny, kolejnym utworze-
nie funduszu stabilizacji dochodów 
dla producentów świń. Państwo 
powinno także lepiej przyjrzeć się 
importowi warchlaków i prosiąt 
oraz zwiększyć nadzór nad jakością 
importowanego mięsa. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Pieniędzy starczyło
Dobra wiadomość dla tych rolników, którzy latem 
składali wnioski o pieniądze na modernizację gospo-
darstw rolnych. Wystarczyło dla wszystkich. 

Finanse

Nabór wniosków trwał od  
28 czerwca do 27 lipca. Złożono ich 
867 i wkrótce okazało się, że pie-
niędzy starczyło dla wszystkich 
tych, których wnioski przekroczyły 
minimalny próg punktowy. Tylko  
52 aplikacje nie uzyskały minimum 
4 pkt. 

Pieniądze na modernizację 
dotyczyły trzech segmentów: pro-
dukcji prosiąt, produkcji mleka, 
bydła mięsnego. Rolnicy zajmują-

cy się chowem prosiąt mogli sta-
rać się maksymalnie o 900 tys. zł, 
a pozostali o 500 tys. zł. Poziom 
dofinansowania wynosi standar-
dowo 50 proc. poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych. Może on być 
wyższy i wynieść 60 proc., ale tylko 
w przypadku, gdy o pomoc ubiega 
się młody rolnik lub gdy wniosek 
o wsparcie składa wspólnie kilku 
rolników.

(pw)

Koncentracja 
niejedno ma imię 
Samorząd rolniczy zajął się sprawą nadmiernej kon-
centracji gospodarstw rolnych. W skrócie chodzi o to, 
że silne gospodarstwa mają przewagę nad małymi 
rodzinnymi. Teoretycznie państwo chroni te ostatnie 
i premiuje je, ale w prawie pozostaje tylko ogólny za-
pis o „zapobieganiu nadmiernej koncentracji nieru-
chomości rolnych”. 

Grunty rolne

Faktycznie prawo mówi dość 
ogólnie o nadmiernej koncentra-
cji gruntów. Jest to klauzula ge-
neralna, która daje pewną swo-
bodę w interpretacji. Dopiero  
30 marca 2017 roku ustalono, że 
nabywcą nieruchomości rolnej 
powinien być rolnik indywidu-
alny. Jest to więc forma obrony 
przed koncentracją ziem w rę-
kach np. koncernów spożyw-
czych itp. Dodatkowo ustawa 
o kształtowaniu ustroju rolnego 
wprowadza definicję gospodar-
stwa rodzinnego - powierzchnia 
gruntów nie może przekroczyć 
300 hektarów. Granica 300 ha 
dotyczy także nabywania ziemi.  

W dalszym ciągu nasz kraj 
jest bardzo zróżnicowany pod 

względem gospodarstw. Nad-
mierna koncentracja gruntów na 
Pomorzu Zachodnim jest zupeł-
nie czymś innym niż np. w Ma-
łopolsce, gdzie średnia wiel-
kość gospodarstwa to zaledwie  
4 hektary. Na tzw. ziemiach od-
zyskanych średnia wielkość go-
spodarstwa to aż 30 hektarów. 
W niektórych, szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, można 
dopuścić nabycie nieruchomości 
rolnej, nawet jeżeli miałaby nie-
znacznie zostać przekroczona 
powierzchnia 300 ha użytków 
rolnych (np. przy sprzedaży zor-
ganizowanego gospodarstwa ry-
backiego ze stawami w układzie 
paciorkowym).

(pw)
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-

na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej 
od 8 września do końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni 
i dworku, a także dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat zmieniał się ośro-
dek. Proces przemiany instytucji ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia 
przedstawiające poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece 
dostępne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe dokumentujące arty-
stów oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Wojewódzki Konkurs Lite-
racki dla szkół podstawowych pt. „Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 21 grudnia. Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat 
„Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 
roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które 
mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu 
w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawią-
zania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 Wąbrzeźno
 16 listopada o godzinie 17.00 w WDK zostaną zorganizowane warsztaty 

decoupage. Zajęcia skierowane są do małych artystów, którzy lubią kreatyw-
nie i ciekawie spędzać wolny czas. Tym razem uczestnicy poznają technikę 
zdobienia – decoupage. Celem warsztatów jest między innymi rozwijanie ak-
tywności twórczej oraz kształtowanie warsztatu pracy poprzez poznawanie no-
wych form plastycznych i technicznych. Możliwość samodzielnego zrobienia 
danego przedmiotu jest bardzo ważnym elementem w pracy małego dziecka 
i zazwyczaj angażuje go bez reszty. Twórcza zabawa to niewątpliwie dobry 
sposób na jesienne popołudnie. Koszt warsztatów wynosi 20 zł/os. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24 (obowiązuje 
kolejność zgłoszeń).

 Wąbrzeski Dom Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zapraszają do udziału w XI edycji konkursu recytatorskiego: „Jan Paweł II 
i Zbigniew Herbert”. Spotkanie z poezją odbędzie się 23 listopada o godz. 
10.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury. Mogą wziąć w nim udział uczniowie kl. 
VII i VIII szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 
Każdy z uczestników zaprezentuje dwa wiersze o Polsce, jeden autorstwa św. 
Jana Pawła II oraz drugi Zbigniewa Herberta. 

 25 listopada o godzinie 18.00 warto wybrać się do Wąbrzeskiego Domu 
Kultury na koncert „Pocket Concerts – Zielona Gęś na herbatce u Starszych 
Panów”. – Mimo upływu lat, szlagiery ubiegłego wieku są ciągle popular-
ne, mają swoich wiernych słuchaczy i miłośników, nie tylko wśród starszego 
pokolenia – opowiada Dorota Otremba z WDK. – Artyści Poznańskiej Funda-
cji Fabryka Sztuki postarają się powrócić do tamtego wyjątkowego klimatu, 
przede wszystkim przypominając niezapomniane piosenki, tworzone zarówno 
na potrzeby polskiego kina, jak i spektakli kabaretowych. W oparach absur-
du przypomną także, czym żyła ówczesna, artystyczna bohema – atmosferę 
słynnych kawiarń i klubów, klimat słownych igraszek. A wszystko po to, by 
poczuć się jak za dawnych lat. Bilety do nabycia w kasie WDK od pon. do pt. 
w godz. 12.00-16.00 w cenie 25 zł/os., natomiast cena biletów grupowych 
(grupa od 15 osób) wynosi 20 zł/os. 

 Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty 
Jacka Cygana i nie tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 
w Wąbrzeźnie. Każdy z uczestników musi zaprezentować dwa utwory, w tym 
jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Podczas prezentacji jury 
zwracać będzie uwagę m.in. na umiejętności wokalne, muzykalność, autorską 
interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 
listopada (decyduje data wpływu do WDK). Więcej informacji w Dziale Ani-
macji Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071. 

 Rypin
 Na 18 listopada w Rypińskim Domu Kultury zaplanowano koncert piose-

nek i pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych w wykonaniu Ludowego 
Zespołu Artystycznego KASZTELANKA z Sierpca. Początek o 18.00. Wstęp 
wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Powrót Meli koteluk
MUZYKA  „Migawka” to trzecia płyta Meli Koteluk, którą 
artystka wraca po dwóch latach przerwy i która w warstwie 
tekstowej porusza trzy ważne obszary codziennego doświad-
czenia – miłości, wolności i śmierci

Na płycie znalazło się 11 utwo-
rów, które powstały w nieśpiesznej 
atmosferze, z dala od codziennego 
zgiełku. Dominuje umiarkowane 
tempo, całość zawiera dużo prze-
strzeni, którą tworzy przemyśla-
nie dobrane instrumentarium. 
Mela Koteluk w kolejnej muzycz-
nej opowieści sięga do doświad-
czeń i refleksji zebranych podczas 
dwuletniej przerwy, opowiadając 
w charakterystycznych dla siebie 
metaforach o miłości, wolności 
i śmierci. 

Muzycznie płyta jest swe-
go rodzaju eksperymentem – 
wszystkie utwory zostały nagrane 
na poziomie 432 herców. To czę-
stotliwość charakterystyczna dla 
dźwięków natury: szumu drzew 
i fal, śpiewu ptaków. To strój nie-
co cichszy i łagodniejszy dla ucha. 
Organiczność płyty i odniesienia 
do przyrody są spójne ze stylem 

życia Meli – tam znajduje inspira-
cje do pracy twórczej. 

– Można powiedzieć, że „Mi-
gawka” to organiczna płyta, natu-
ralna – dająca oddech wtedy, gdy 
jesteśmy przebodźcowani nadmia-
rem informacji spływających na 
nas każdego dnia i co do których 
nie mamy pewności, że są w ogóle 
prawdziwe. Ten album, także po-
przez tematy, jakie na nim poru-
szam i z którymi zmierzyłam się 
po swojemu, jest na pewno bar-
dziej świadomy. Pisząc i kompo-
nując stawiałam też sobie ważne 
dla mnie pytania: jak chciałabym 
przeżyć życie? Na czym naprawdę 
mi zależy? Gdzie leży mój punkt 
oparcia? – mówi Mela Koteluk. 

Autorką tekstów jest Mela. Za 
muzykę odpowiada cały zespół 
w składzie: Mela Koteluk – głos, 
Tomek „Serek” Krawczyk – gita-
ry; Tomek Kasiukiewicz – instru-

menty klawiszowe, Robert Rasz 
– perkusja; Piotr Zalewski – basy. 
Gościnnie w nagraniu płyty udział 
wzięli:  Sandra Kopijkowska – 
harfa; Fair Play Quartet; Skubas 
– chóry. Współautorem słów do 
piosenki „Odlatujemy”, napisa-
nych wspólnie z Melą, jest Robert 
Rient. 

Producentem płyty jest Ma-
rek Dziedzic, za mix i mastering 
odpowiada Leszek Kamiński.  Au-
torką projektu graficznego płyty 
jest Joanna Skiba, autorem zdjęć 
– Adam Pluciński.

Mela Koteluk obecnie jest 
w trasie koncertowej promującej 
Migawkę. Więcej informacji o kon-
certach można znaleźć: www.me-
lakoteluk.pl / www.facebook.com/
melakoteluk. 

(ToB)
fot. Adam Pluciński/ 

materiały promocyjne

Kino

Nowości w Wąbrzeźnie
W sobotę 17 listopada Wąbrzeski Dom Kultury odwiedzi Profesjonalne Kino Ob-
jazdowe. W programie m.in. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „Planeta singli 
2” i „Kler”. 

Seanse wyświetlane będą na 
profesjonalnym sprzęcie pro-
jekcyjnym, w najwyższej jakości 
obrazu i dźwięku, z wykorzysta-
niem nowoczesnych technolo-
gii.

O 10.00 będzie można obej-
rzeć film „Dywizjon 303. Histo-
ria prawdziwa”. To oparta na 
faktach historia polskich asów 
przestworzy, inspirowana be-
stsellerem Arkadego Fiedlera 
o tym samym tytule. Polscy lot-
nicy, początkowo niedoceniani 
i wyśmiewani, stają się legen-
dą. W ramach Królewskich Sił 
Powietrznych Wielkiej Brytanii 
(RAF-u) tworzą elitarną jednost-
kę – Dywizjon 303.

W południe warto wybrać 
się na „Zegar Czarnoksiężnika”. 
Dwukrotna laureatka Oscara 
Cate Blanchett gra w przygodo-
wej opowieści fantasy o konse-
kwencjach igrania z wiecznością. 
O 14.00 na ekranie pojawi się 
kolejna propozycja dla całych 
rodzin – „Hotel Transylwania 3”. 

O 16.00 i 18.15 zostanie wy-
świetlona „Planeta Singli 2”. To 
jeden z najbardziej oczekiwa-
nych filmów tego roku – konty-
nuacja hitu, w którym zakochały 
się miliony widzów. Na kinowe 
ekrany powrócili Maciej Stuhr 
i Agnieszka Więdłocha jako para, 
której losy połączyła randkowa 
aplikacja. Na ekranie nie zabrak-

nie wybuchowego małżeństwa 
granego przez Weronikę Książ-
kiewicz i Tomasza Karolaka. Na 
zakończenie, o 20.30, w WDK za-
gości „Kler” w reżyserii Wojcie-
cha Smarzowskiego. 

Przedsprzedaż biletów on-
line oraz więcej szczegółów: 
https://ekobilet.pl/profesjonal-
nekinoobjazdowe/w-dniu/2018-
11-17. 

Rezerwacje telefoniczne 
biletów na seanse w Wąbrzeź-
nie pod numerem telefonu:  
(22) 357 78 00 – przyjmowane są 
do piątku w godzinach 10.00-
15.00.

(ToB)





Czwartek, 15 listopada 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 365 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 57 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 85 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 7 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 126 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Macierzyństwo w świecie  
 zwierząt odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 366 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 57 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 58 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:50 Polska - Czechy Piłka nożna
18:50 Polska - Czechy Piłka nożna
19:00 Polska - Czechy Piłka nożna
19:50 Wiadomości
20:25 Pogoda
20:30 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 261 s. 20 - serial
21:35 Sprawa dla reportera
22:25 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 90
23:00 The Wall. Wygraj marzenia
23:05 Magazyn kryminalny 997 odc. 29
23:50 Ocaleni odc. 33 
01:00 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 75

05:10 Ukryta prawda odc. 387 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 162 - serial 

07:10 Szpital odc. 443 - serial 

08:10 Dr House odc. 5 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 211 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 163 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 617 - serial 

14:55 Szpital odc. 444 - serial 

15:55 Dr House odc. 6 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 67 - serial 

18:25 Brzydula odc. 68 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

20:00 Błękitna fala - film

22:15 Porwani odc. 6 s. 1 - serial

23:15 To skomplikowane - komedia

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  

 milionerem? odc. 3

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 14 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 15 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 63

09:00 Septagon odc. 3 - serial

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 33

11:25 Benny Hill odc. 8, Rozrywka 

12:00 Detektywi w akcji odc. 28 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 29 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 191

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 482 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 51 - serial 

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 51 - serial 

18:00 Septagon odc. 4 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 483 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 252 - serial

21:00 Oko za oko odc. 14 - serial 

22:00 Helikopter w ogniu - dramat

06:00 Kontrakt na miłość odc. 69 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 92
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 10 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 61 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 100 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 42 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
20:00 Straszny film 4 - komedia
21:45 Kłamca, kłamca - komedia
23:25 Seksualni, niebezpieczni 
 - komedia
01:20 Następny proszę! odc. 7

07:40 Wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1379
08:30 Docent H. - film
09:00 Znieważona ziemia - dramat
11:00 Polskie drogi odc. 4 - serial
12:20 Studio Kultura - rozmowy 
 odc. 1379
12:40 Mała wielka miłość - komedia
14:45 Taśmy Kultury odc. 7
14:55 Taśmy Kultury odc. 8
15:15 Informacje kulturalne
15:40 Mistrz - film
17:10 U pana Boga za piecem 
 - komedia
18:55 Którędy po sztukę odc. 80
19:05 Pegaz odc. 112
19:45 Nieprawdopodobnie elastyczny  
 człowiek - film
19:50 Nie trać głowy - film
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Wstęp do filmu odc. 124
20:25 Front zachodni 1918 - dramat
22:10 Pojedynki stulecia odc. 11
22:40 Klucz do Salvadora Dalego - film
23:50 Scena klasyczna odc. 37
00:45 Męskie sprawy - film

06:50 Był taki dzień odc. 350
06:55 Noce i dnie odc. 5 - serial 
08:00 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 21 - serial
08:35 #dziedzictwo odc. 2
09:20 Fotograf snów - film o Ryszardzie  
 Horowitzu - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 10
11:20 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
12:25 Ziemia obiecana odc. 3 - serial 
13:30 Dawne światy odc. 1 - film
14:35 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 5 - serial
15:40 Szkocki sen o Kanadzie - film
16:45 Stanisława Brzozowskiego życie  
 wśród skorpionów - film
17:50 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Taśmy bezpieki
18:55 Noce i dnie odc. 6 - serial 
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial
20:40 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 4 - serial
21:20 Dyktator: Zajęcie dla wariatów  
 - film
22:20 Spór o historię odc. 147
23:00 Szerokie tory odc. 116
23:35 Cała prawda o Grekach 
 odc. 2 - film
00:50 Sensacje XX wieku odc. 59

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Mama Antonia - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Złota Góra - park miniatur  
 sakralnych
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Z wiarą na głęboką wodę - film
14:00 Geniusz stworzenia - film
15:15 Kruszynka - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę  
 i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło” 
17:05 Alternatywa dla in vitro
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo bez granic 
 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 Wbrew wszelkim przeciwnościom  
 - serial
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 720 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 7
07:20 Na sygnale odc. 156 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 215
11:25 Rodzinka.pl odc. 53 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1941 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 78
14:10 Nabożeństwo ekumeniczne 
 - Święto Niepodległości
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 720 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 54 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 202 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 89 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1941 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
20:45 Doktor Foster odc. 6 s. 2 - serial 
21:50 Mów mi Dave - film
23:20 Na sygnale odc. 206 - serial 
23:55 Facet na miarę - komedia
01:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 10 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 2 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2330

11:00 Ukryta prawda odc. 973 - serial

12:00 Szpital odc. 862 - serial

13:00 Szkoła odc. 625 - serial

14:00 19+ odc. 326 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 8

15:30 Szkoła odc. 626 - serial 

16:30 19+ odc. 327 - serial 

17:00 Szpital odc. 863 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 974 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 2

19:50 Uwaga! odc. 5495

20:10 Doradca smaku odc. 10 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2781 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 215

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 18

22:30 Jeszcze raz - komedia

00:25 Pod powierzchnią odc. 4 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 720 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 721 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 14 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 777 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 58 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 724 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2761 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 650 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3759
16:30 Na ratunek 112 odc. 293 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 283 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2762 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 313 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 129
21:10 Przyjaciółki odc. 145 - serial 
22:10 Lot - thriller

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacja XXI wieku

05:55 Na dobre i na złe 15:30 Szkoła 19:30 Świat według 
Kiepskich

Uzależniony od alkoholu pilot mimo awarii 
maszyny bezpiecznie ląduje, ratując życie  
96 osobom. Grozi mu więzienie, bo okazuje 
się, że znajdował się pod wpływem substancji 
odurzających.

Anne Marie przygotowuje się do ważnych zawodów 
w windsurfingu. Zakochuje się w chłopaku, który 
odrywa ją od treningów. Bohaterka staje przed 
wyborem – wymarzona wygrana, czy osobiste 
szczęście.

„Błękitna fala”
(2002r.) TVN 7 20:00

„Lot”
(2012r.) Polsat 22:10



Piątek, 16 listopada 2018

14:00 Elif

05:40 Elif odc. 366 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 58 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 86 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 8 s. 1 - serial
10:50 Kulisy paryskiego luksusu - film
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 1
12:50 Chiński dziki zachód - film
14:00 Elif odc. 367 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
 odc. 90
16:05 Wieczna miłość odc. 59 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
17:55 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
18:00 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
19:20 Puchar Świata w Wiśle Skoki  
 narciarskie
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 45
21:30 Big Music Quiz odc. 21
22:35 Manchester by the Sea - dramat
01:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 29

05:10 Ukryta prawda odc. 388 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 163 - serial 

07:10 Szpital odc. 444 - serial 

08:10 Dr House odc. 6 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 212 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 164 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 622 - serial 

14:55 Szpital odc. 445 - serial 

15:55 Dr House odc. 7 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 3 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 69 - serial 

18:25 Brzydula odc. 70 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

20:00 Polowanie na mysz 

 - komediasensacyjna 

22:05 Szczęki - thriller 

00:35 Porwani odc. 6 s. 1 - serial

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 4
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 15 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 16 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 64
09:00 Septagon odc. 4 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 34
11:25 Benny Hill odc. 6
12:00 Detektywi w akcji odc. 30 - serial
13:00 Galileo odc. 714
14:00 Galileo odc. 715
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 52 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 52 - serial 
18:00 Septagon odc. 5 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 11
21:00 Oko za oko odc. 13 - serial 
22:00 Oko za oko odc. 14 - serial 
23:05 Rekreator - film 
01:00 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 11

06:00 Kontrakt na miłość odc. 70 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 93
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 11 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 62 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 101 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
17:00 Następny proszę! odc. 7
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 43 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
20:00 22 kule - film
22:15 Infiltrator - thriller 
00:25 Spartakus: Wojna potępionych  
 odc. 9 s. 3 - serial

07:40 Wydarzenie aktualne

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1378

08:35 Bardzo starzy oboje - film

09:10 U pana Boga za piecem 

 - komedia

11:00 Polskie drogi odc. 5 - serial

12:20 Studio Kultura - rozmowy 

 odc. 1378

12:40 15. Wielkanocny Festiwal  

 Ludwiga van Beethovena

14:10 Którędy po sztukę odc. 80

14:20 Taśmy Kultury odc. 9

14:30 Taśmy Kultury odc. 10

14:50 Mleczna droga - film

16:35 Rekord świata - dramat

17:50 Prognoza pogody - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 11

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 112

20:25 Sobowtór - dramat

23:10 Ewolucja hip-hopu odc. 2 - serial

00:05 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 351
07:00 Noce i dnie odc. 6 - serial 
08:05 Taśmy bezpieki
08:40 Marzyciele odc. 16
09:20 Stanisława Brzozowskiego życie  
 wśród skorpionów - film
10:25 Sensacje XX wieku odc. 59
10:50 Stara granica - film
11:30 W poszukiwaniu Joanny d’Arc  
 - film
12:40 Ziemia obiecana odc. 4 - serial 
13:45 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 1 - film
14:40 Ramzes II - wielka podróż - film
15:50 Andrew Marr: Historia świata 
 odc. 8 - serial
16:55 Tam jest nasze życie - film
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:55 Noce i dnie odc. 7 - serial 
20:00 Zapomniany generał Tadeusz  
 Jordan Rozwadowski - film
21:05 Wojna o morza odc. 1 - film
22:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 51
22:40 Szerokie tory odc. 128
23:10 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial
23:45 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 4 - serial
00:25 Sensacje XX wieku odc. 60

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo bez granic 
 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 Kościół w potrzebie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Modlitwa o pokój - film
14:00 Bł. Maria Teresa Ledóchowska  
 - film
14:55 Słowo życia - rozważanie 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 34 - serial
17:00 Kościół w potrzebie
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela” 
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Ziemia obiecana 
 odc. 8 s. 1 - serial 
23:00 Wielcy duchem - serial

06:00 Egzamin z życia odc. 12 - serial 
06:50 Podróże z historią odc. 30 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 157 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 216
11:25 Rodzinka.pl odc. 54 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 79
14:00 Coś dla Ciebie odc. 176
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 19 s. 2
15:00 Hity kabaretu odc. 23
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 55 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 203 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 90 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1942 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 249 - serial
22:20 Lubię to - kabaret Hrabi
23:00 Róża - dramat
00:45 Wymarzony kawaler - komedia

05:35 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 10 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2331

11:00 Ukryta prawda odc. 974 - serial

12:00 Szpital odc. 863 - serial

13:00 Szkoła odc. 626 - serial

14:00 19+ odc. 327 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 8

15:30 Szkoła odc. 627 - serial 

16:30 19+ odc. 328 - serial 

17:00 Szpital odc. 864 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 975 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 3

19:50 Uwaga! odc. 5496

20:00 Fantastyczne zwierzęta i jak je  

 znaleźć - film

22:50 R.I.P.D. Agenci z zaświatów - film

00:45 Kuba Wojewódzki odc. 11 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 722 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 723 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 15 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 778 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 59 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 725 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2762 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 651 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3760
16:30 Na ratunek 112 odc. 294 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 284 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2763 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 314 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 10
22:05 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 8 s. 2 
23:05 Czas próby - dramat
01:45 Vendetta - film

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Koniec II wojny światowej, Mazury. Były żołnierz 
AK, Tadeusz, trafia do gospodarstwa żony 
zabitego podczas wojny oficera Wehrmachtu. 
Róża przyjmuje go chłodno, ale pozwala mu 
przenocować.

Sztorm przynosi ulewne opady deszczu i niszczy 
znajdujące się na morzu statki. Wśród nich jest 
tankowiec, który zostaje przełamany na pół. 
Marynarze muszą podjąć walkę o przetrwanie.

„Róża”
(2011r.) TVP 2 23:00

„Czas próby”
(2016r.) Polsat 23:05

10:25 Sensacja XXI wieku
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06:25 Sprawa 
dla reportera

06:00 Klan odc. 3373
06:25 Sprawa dla reportera 
07:20 Rok w ogrodzie 
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 76 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 52
09:20 Rodzinny ekspres odc. 56
09:50 Serce z żelaza - film
10:55 Korona królów odc. 124 - serial 
11:25 Korona królów odc. 125 - serial 
11:55 Korona królów odc. 126 - serial 
12:35 Rolnik szuka żony odc. 9 s. 5
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 195
14:10 Jak to działa? odc. 170
14:40 Gen innowacyjności odc. 16 s. 2
14:50 Spis treści odc. 28
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 261 s. 20 - serial
15:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
18:25 Drogi wolności odc. 11 - serial 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 37 s. 3 - serial 
21:30 Zniewolony - film
23:55 Pociąg śmierci do Denver 
 - thriller 
02:05 Manchester by the Sea - dramat

05:45 Ukryta prawda odc. 389 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 2 - serial

10:00 Brzydula odc. 61 - serial 

10:40 Brzydula odc. 62 - serial 

11:15 Brzydula odc. 63 - serial 

11:50 Brzydula odc. 64 - serial 

12:25 Miłość jest wszystkim 

 - kulisy produkcji

13:00 Beethoven IV - komedia

15:05 Polowanie na mysz 

 - komediasensacyjna 

17:15 Toy Story II - film

19:00 Blues Brothers

  - komediasensacyjna 

21:50 Druhny - komedia

00:25 Błękitna fala - film

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 5
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 7 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 26 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 23 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 24 - serial
09:00 Tom i Jerry: Wielka ucieczka  
 - film
10:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 480 - serial 
11:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 481 - serial 
12:35 Policjantki i policjanci 
 odc. 482 - serial 
13:35 STOP Drogówka odc. 192
14:45 Powrót do przyszłości II 
 - komedia
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 483 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
19:00 Galileo odc. 716
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 12
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 249 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 250 - serial
23:05 Pod kluczem - dramat
01:20 STOP Drogówka odc. 192

05:25 Niesamowite! odc. 7 - serial 

06:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 2 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 85 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 7

08:50 13. posterunek 

 odc. 15 s. 2 - serial

09:25 13. posterunek 

 odc. 16 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 40 s. 2 - serial 

11:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 41 s. 2 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 42 s. 2 - serial 

12:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 43 s. 2 - serial 

13:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 44 s. 2 - serial 

14:50 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 2

15:45 Instrukcji nie załączono 

 - komediodramat

18:20 Kłamca, kłamca - komedia

20:00 Podniebny łowca - film

22:30 Przełęcz ocalonych - film

01:10 Straszny film 4 - komedia

07:00 Nienasyceni odc. 11

07:50 Informacje kulturalne

08:10 Tygodnik kulturalny

09:00 Królowa Bona odc. 1 - serial 

10:05 Nikt, tylko ty

10:45 Informacje kulturalne

11:05 Szlakiem Kolberga odc. 34

11:40 Sztuka Niemiec odc. 2 - serial

12:45 Casting - film

13:05 Wrota Europy - dramat

14:30 Locus - film

14:45 Moje Bronowice

15:15 Niespotykanie spokojny  

 człowiek - komedia

16:25 Intruz - thriller 

18:10 Bez stałego adresu 

 - Bob Dylan - film

20:20 Fortepian - dramat

22:20 Przestrzeń negatywna - film

22:35 Dranie w kinie odc. 42

23:20 Moody Blues na festiwalu 

 w Montreux

00:25 Krótki film o zabijaniu - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 352
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 12 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 1
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 12 s. 1
08:50 Przyłbice i kaptury odc. 9 - serial
10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 76
10:35 Dawne światy odc. 1 - film
11:45 Dziewicza Nowa Zelandia 
 odc. 5 - serial
12:40 Afryka odc. 3 - serial
13:45 Szerokie tory odc. 133
14:15 Podróże z historią odc. 12 s. 1
14:50 Olbrzymy oceanów odc. 1 - serial
15:55 Spór o historię odc. 82
16:35 W poszukiwaniu Joanny d’Arc  
 - film
17:45 Marzyciele odc. 17
18:20 Nad Niemnem odc. 4 - serial 
19:30 Prezydent odc. 48 - film
20:20 Dyktator: Zajęcie dla wariatów  
 - film
21:25 Rodzina Połanieckich 
 odc. 1 - serial 
22:55 Burmistrz Niepodległości
00:00 Błękitna Armia 1917-1919 - film
01:25 Medium - horror

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Franciszkanie 
 - droga do ubóstwa - film
09:45 180 lat na zdrowie - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Poradnik szczęśliwego  
 małżeństwa odc. 7 - serial
10:25 Myśląc ojczyzna
10:35 Polski punkt widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Ziemia obiecana odc. 8 - serial
15:00 Bazylika Św. Jana na Lateranie  
 - film
15:30 Wierzę w Boga
15:45 Spotkania z ekologią odc. 36
16:00 Informacje dnia
16:10 Krok serca - film
16:40 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 5
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego  
 Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 21 - serial 
23:00 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1
23:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1939 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1940 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1397 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 217
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 8
12:15 Mów mi Dave - film 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 VIII Płocka Noc Kabaretowa
16:25 Słowo na niedzielę
16:35 Rodzinka.pl odc. 249 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion
19:35 Lajk! odc. 22
20:05 The Voice of Poland odc. 15 s. 9
22:40 Sierocki na sobotę odc. 8
23:55 Lot 192 - film
01:35 Róża - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1109

11:00 Na Wspólnej odc. 2778 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2779 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2780 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2781 - serial

12:50 MasterChef odc. 10 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 11

16:00 Miłość jest wszystkim

16:30 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 1 s. 10

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 11 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 4

19:45 Uwaga! odc. 5497

20:00 Mam talent odc. 11 s. 11

21:55 Mamma Mia! - komediamuzyczna 

00:10 Fantastyczne zwierzęta 

 i jak je znaleźć - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:00 My3 odc. 71

09:30 My3 odc. 72

10:05 Ewa gotuje odc. 347

10:40 Ramona i Beezus - film

12:50 World of Dance - Polska odc. 10

14:50 The Story of My Life. Historia  

 naszego życia odc. 8 s. 2

15:50 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 45

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 119

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 120

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 315 - serial

20:05 Zwierzogród - film

22:20 Last Vegas - komedia

00:50 Skazany na piekło - thriller 

10:00 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:00 Królowa Bona 10:05 Okrasa łamie 

przepisy

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

Rok 1926. W Nowym Jorku pojawia się Newt 
Scamander, który jest w posiadaniu walizki pełnej 
magicznych stworzeń. Gdy Jacob przypadkiem 
wypuszcza kilka zwierząt, bohaterowie łączą siły, 
by je złapać.

Za zabicie mordercy żony Amerykanin Kyle LeBlanc 
dostaje wyrok dożywocia w rosyjskim więzieniu. 
Gdy zostaje zmuszony do udziału w organizowanych 
w zakładzie walkach, budzi się w nim bestia.

„Skazany na piekło”
(2003r.) Polsat 00:20

„Fantastyczne zwierzęta 
i jak je znaleźć”

(2016r.) TVN 00:10
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10:30 Leśniczówka

05:40 Klan odc. 3374
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl 
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 82 s. 2
09:00 Panama i jej oblicza 
 - przed ŚDM 2019
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 56 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 92
10:30 Leśniczówka odc. 55 - serial 
11:00 Leśniczówka odc. 56 - serial 
11:25 Leśniczówka odc. 57 - serial 
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Sekrety mnichów odc. 35
13:00 Drogi wolności 
 - kulisy serialu odc. 12
13:10 Sekretne życie psów 
 odc. 3 - serial
14:10 Sonda II odc. 96
14:35 Spis treści odc. 29
14:40 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
15:00 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
16:55 Puchar Świata w Wiśle 
 Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 37 s. 3 - serial 
18:20 Drogi wolności 
 - spotkanie z historią odc. 12
18:35 Jaka to melodia? 
19:20 Sport - zapowiedź
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 12 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 10 s. 5
22:15 Plan B - komedia

06:00 Dragons’ Den. 

 Jak zostać milionerem? odc. 6

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 8 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 9 - serial

08:05 Tom i Jerry Show odc. 25 - serial

08:35 Asteriks i Obeliks: Osiedle  

 bogów - film

10:15 Galileo odc. 716

11:25 Powrót do przyszłości II - komedia

13:40 Superbohaterowie - film

16:05 Stalingrad - dramat

19:00 Galileo odc. 717

20:00 Osaczony - thriller 

22:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 251 - serial

23:30 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 252 - serial

00:30 Tuż przed tragedią odc. 5 - serial

06:00 Flash odc. 7 - serial

06:55 Flash odc. 8 - serial

07:50 Flash odc. 9 - serial

08:50 Przygody Merlina 

 odc. 11 s. 3 - serial

09:50 Przygody Merlina 

 odc. 12 s. 3 - serial

10:50 Następny proszę! odc. 8

11:50 Strażacki pies - komedia

13:55 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - film

15:40 Piękna i bestia - film

17:55 Robin Hood: faceci w rajtuzach  

 - komedia

20:00 Protektor - film

21:55 Apocalypto - film

00:25 Ukryta tożsamość odc. 11 - serial

07:00 Antyfonie odc. 3 - serial

07:55 Dranie w kinie odc. 42

08:35 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 3 s. 2 - serial

09:40 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 13 - serial

10:45 Trzeci punkt widzenia odc. 263

11:20 Awantura o Basię - film

13:20 Zakochany Molier - film

15:20 Chuligan literacki odc. 104

15:55 Fresk - film

17:20 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 538

18:10 Parę osób, mały czas - dramat

20:10 Golem - film 

21:55 Trzeci punkt widzenia odc. 263

22:30 Maratończyk. Krzysztof  

 Jastrzębski - film

23:35 Scena alternatywna odc. 73

00:15 Fortepian - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 353

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 13 - serial

08:05 Droga od Chrystusa 

 do Konstantyna odc. 3 - serial

09:10 Janosik odc. 1 - serial

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 77

10:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  

 odc. 1 - film

11:35 Ramzes II - wielka podróż - film

12:40 Zamarznięta planeta 

 odc. 1 - serial

13:45 Archiwum zimnej wojny odc. 12

14:20 Dodek na froncie - komedia

16:15 Wielka gra

17:10 Wojownicy czasu odc. 22

17:50 Przygody pana Michała 

 odc. 1 - serial 

18:20 Listy z Reims - film

19:00 Burmistrz Niepodległości

20:00 Wojna o morza odc. 1 - film

21:05 Katyń - dramat

23:15 Wielki test o polskim   

 parlamentaryzmie

00:45 Pożegnanie cesarzy - film

08:00 Słowo życia - rozważanie 
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek
09:15 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 1
10:00 Światowy Dzień Ubogich. Msza  
 Św. w bazylice św. Piotra 
 w Rzymie pod przewodnictwem  
 Papieża Franciszka.
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:05 Jasnogórskie Te Deum  
 Laudamus 966-2016 - film
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 3 - serial
15:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 52. Festiwal im. Jana Kiepury  
 odc. 2
22:30 Pocztówka z Indii 
 - Chennai - miasto 
 św. Tomasza Apostoła - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Legendy klasyki niepodległości  
 odc. 5
23:50 Niezwykłości przyrody 
 Nowej Zelandii

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1942 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1943 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1398 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

10:50 Przeżyć w Serengeti - film

11:55 Lawrence z Arabii odc. 1 - film

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:10 Rodzinka.pl odc. 249 - serial

15:45 The Voice of Poland odc. 15 s. 9

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 720 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 20 s. 2

20:05 Casino Royale - film

22:35 Zakochani w Rzymie - komedia

00:35 Zjednoczone stany miłości 

 - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1110

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 2 s. 10

11:30 Co za tydzień odc. 876

12:00 Diagnoza odc. 11 s. 3 - serial

13:00 Mam talent odc. 11 s. 11

14:55 Top Model odc. 11 s. 7

15:55 Minionki rozrabiają - film

18:00 Domowe rewolucje odc. 7 s. 3

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 5

19:45 Uwaga! odc. 5498

20:00 MasterChef odc. 11 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 5 - serial 

22:30 Nocny pościg - film

00:55 R.I.P.D. Agenci z zaświatów  

 - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 28 - serial

09:10 Madagwiazdka - film

09:40 Piękna i bestia - film

11:30 Cziłała z Beverly Hills II - komedia

13:05 Zwierzogród - film

15:25 Święta last minute - komedia

17:35 Nasz nowy dom odc. 129

18:40 Dom pełen życia odc. 8 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 290

20:05 W rytmie serca odc. 39 - serial 

21:05 XXIII Rybnicka Jesień Kabaretowa  

 - Ryjek 2018

00:05 Ślad odc. 17 - serial

05:50 Ukryta prawda odc. 390 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 1 s. 7 - serial

10:00 Kryminalni odc. 2 s. 7 - serial

11:00 Brzydula odc. 66 - serial 

11:30 Brzydula odc. 67 - serial 

12:05 Brzydula odc. 68 - serial 

12:40 Brzydula odc. 69 - serial 

13:15 Brzydula odc. 70 - serial 

13:50 Królestwo małp - film

15:35 Toy Story III - film

17:20 McFarland - dramat

20:00 Robin Hood - film

22:55 Druhny - komedia

01:30 Sposób na morderstwo 

 odc. 3 s. 2 - serial

11:00 Brzydula 10:15 Galileo

06:55 Flash 11:20 Awantura o Basię 10:05 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:40 Jeźdzcy smoków

Córka ogrodnika zgadza się zamieszkać w ponurym 
zamczysku, aby ratować życie ojca. Dziewczyna 
zakochuje się w istocie uwięzionej w odrażającym 
ciele.

Ostatni rok XII w. Po śmierci króla Ryszarda Lwie 
Serce łucznik Robin Longstride odchodzi z armii. 
Wraz z nim do Anglii wracają trzej kompani – Mały 
John, Szkarłatny Will i Allan A’Dayle.

„Robin Hood”
(2010r.) TVN 7 20:00

„Piękna i bestia”
(1991r.) Polsat 09:40
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 367 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 59 - serial 
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 87 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 9 s. 1 - serial
10:50 Cała prawda o nasionach - film
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Sekretne życie psów 
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 368 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 195
16:05 Wieczna miłość odc. 60 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3375
18:30 Korona królów odc. 127 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 58 - serial 
21:00 Lato - spektakl teatralny 
22:25 Dekalog odc. 6 - dramat
23:35 Rzeczpospolita Zakopiańska  
 - film
00:40 Plan B - komedia

05:10 Ukryta prawda odc. 391 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 164 - serial 

07:10 Szpital odc. 445 - serial 

08:10 Dr House odc. 7 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 3 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 213 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 165 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 623 - serial 

14:55 Szpital odc. 446 - serial 

15:55 Dr House odc. 8 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 4 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 71 - serial 

18:25 Brzydula odc. 72 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

20:00 Uwiązani - komediodramat

22:30 Kości odc. 12 s. 12 - serial

23:30 Noc oczyszczenia: 

 Anarchia - horror

01:40 Lista klientów odc. 4 - serial 

06:00 Dragons’ Den. Jak zostać  
 milionerem? odc. 7
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 16 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 17 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 65
09:00 Septagon odc. 5 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 35
11:25 Benny Hill odc. 12
12:00 Detektywi w akcji odc. 31 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 32 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 174
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 484 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 53 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 53 - serial 
18:00 Septagon odc. 7 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 253 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
22:00 Galileo odc. 716
23:00 Galileo odc. 717
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 7

06:00 Kontrakt na miłość odc. 71 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 94
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 12 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 63 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 102 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 44 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
20:00 Apocalypto - film
22:30 22 kule - film
01:00 Rollerball - film 

07:00 Teledyski

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:40 Twarzą w twarz - film

09:20 Prognoza pogody - film

11:00 Polskie drogi odc. 6 - serial

12:40 Studio Kultura - rozmowy

12:50 Podróż - film

13:15 Chopin. Pragnienie miłości 

 - melodramat

15:20 Taśmy Kultury odc. 11

15:35 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 3

15:55 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 13 - serial

17:05 Latawiec - dramat

18:25 Chuligan literacki odc. 104

18:55 Lot trzmiela - film

19:00 Galapagos - film

19:10 Ptaszor - film

19:20 Którędy po sztukę odc. 82

19:35 Videofan odc. 103

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Mały Quinquin odc. 1 - serial

21:20 Klątwa Mony Lisy - film

22:25 Kronos odc. 22

23:15 Golem - film 

00:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 354

07:00 Noce i dnie odc. 7 - serial

08:00 Ex libris

08:30 Wojownicy czasu odc. 1

09:10 Tam jest nasze życie - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 60

10:50 Film dokumentalny 

11:25 Afryka odc. 3 - serial

12:30 Czterdziestolatek odc. 1 - serial

13:25 Męskie sprawy - film

15:20 Zamarznięta planeta 

 odc. 1 - serial

16:15 Spór o historię odc. 21

16:55 Podsłuchane życie - film

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:30 Flesz historii

18:55 Noce i dnie odc. 8 - serial 

20:00 Błękitna Armia 1917-1919 - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 13

22:35 Marzyciele odc. 17

23:15 Polskie drogi do niepodległości  

 odc. 3 - film

00:20 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 Pocztówka z Indii - Chennai -  
 miasto św. Tomasza 
 Apostoła - film
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Konzentrationslager 
 Flossenburg - film
13:05 Trzy wyspy - trzy światy - film
13:15 Kartka z kalendarza
13:20 Koncert życzeń
14:10 Ewolucja - nauka czy ślepa  
 wiara? - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 100 - serial 
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Katedra w Chartres 
 - święta geometria - film

06:00 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 164
07:20 Na sygnale odc. 158 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 218
11:25 Rodzinka.pl odc. 55 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 80
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 56 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 204 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 91 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1943 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 61
20:55 M jak miłość odc. 1399 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 9, Western 
22:50 Czas śmierci odc. 3 - serial
23:55 Trzeci oficer odc. 6 - serial
00:55 Zakochani w Rzymie - komedia

05:50 Uwaga! odc. 5498
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 37 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 37
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2332
11:00 Ukryta prawda odc. 975 - serial
12:00 Szpital odc. 864 - serial
13:00 Szkoła odc. 627 - serial
14:00 19+ odc. 328 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 8
15:30 Szkoła odc. 628 - serial 
16:30 19+ odc. 329 - serial 
17:00 Szpital odc. 865 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 976 - serial 
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 6
19:50 Uwaga! odc. 5499
20:10 Doradca smaku odc. 7 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2782 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 216
21:30 Top Model odc. 12 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 12 s. 3 - serial
23:35 Nocny pościg - film
01:55 Co za tydzień odc. 876

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 724 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 725 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 16 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 779 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 60 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 726 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2763 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 652 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3761
16:30 Na ratunek 112 odc. 295 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 285 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2764 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 316 - serial
20:05 Kapitan Ameryka: 
 Wojna bohaterów - film
23:15 Terminator III: Bunt maszyn - film 
01:45 Niezniszczalny - thriller 

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacje XX wieku

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

Avengersi powstrzymują Brocka Rumlowa 
przed kradzieżą wirusa. Niestety, dochodzi do 
poważnych zniszczeń i strat w cywilach. Władze 
wprowadzają ustawę, która umożliwi kontrolę działań 
superbohaterów.

Nowożeńcy, Antonio i Milli, przyjeżdżają do Rzymu. 
Milli gubi się w drodze do fryzjera. Przerażony 
Antonio, który ma przedstawić żonę rodzinie, prosi 
prostytutkę Annie, by ją udawała.

„Zakochani w Rzymie”
(2012r.) TVP 2 00:55

„Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów”

(2016r.) Polsat 20:05
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 368 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 60 - serial 
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 88 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 10 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 127 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 369 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 58 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 61 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3376
18:30 Korona królów odc. 128 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu 
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Portugalia - Polska
20:35 Portugalia - Polska
22:55 Więzień Brubaker - thriller 
01:15 Meczet za zasłoną 
 odc. 1 s. 335 - film

05:10 Ukryta prawda odc. 392 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 165 - serial 

07:10 Szpital odc. 446 - serial 

08:10 Dr House odc. 8 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 214 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 166 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 624 - serial 

14:55 Szpital odc. 447 - serial 

15:55 Dr House odc. 9 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 6 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 73 - serial 

18:25 Brzydula odc. 74 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

20:00 Zakładnik - film

22:30 Szczęki II - thriller 

01:00 Sposób na morderstwo 

 odc. 4 s. 2 - serial

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 8
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 17 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 18 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 66
09:00 Septagon odc. 7 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 36
11:25 Benny Hill odc. 10, Rozrywka 
12:00 Detektywi w akcji odc. 33 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 34 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 175
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 485 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 54 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 54 - serial 
18:00 Septagon odc. 8 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 254 - serial
21:00 Legion - horror
23:20 Gatunek II - film 
01:05 STOP Drogówka odc. 192

06:00 Kontrakt na miłość odc. 72 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 95
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 13 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 15 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 64 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 103 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 45 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
20:00 Tajemnicza przesyłka - film
21:55 Snajper: Kolejne starcie - film
23:50 Dom z kości - horror
01:30 Na jedwabnym szlaku 
 odc. 4 - serial

07:00 Teledyski

07:45 Którędy po sztukę odc. 82

08:00 Informacje kulturalne

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Stracona noc - dramat

09:30 Latawiec - dramat

11:00 Polskie drogi odc. 7 - serial

12:45 Studio Kultura - rozmowy

13:05 Alice - film

14:50 Informacje kulturalne

15:10 Taśmy Kultury odc. 12

15:25 Taśmy Kultury odc. 13

15:45 Adela jeszcze nie jadła kolacji 

 - komedia kryminalna 

17:40 Constans - film

19:20 Kronos odc. 22

20:00 Informacje kulturalne

20:10 Wstęp do spektaklu „Matki”

20:30 Matki - film

22:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

00:50 Dezerterzy odc. 76

06:50 Był taki dzień odc. 355

06:55 Noce i dnie odc. 8 - serial

08:00 Niecała nieprawda 

 czyli PRL w DTV odc. 51

08:45 Flesz historii

09:15 Podsłuchane życie - film

10:20 Sensacje XX wieku odc. 5

11:10 Spór o historię odc. 62

11:45 Był dwór

12:20 Czterdziestolatek odc. 2 - serial

13:15 Wszystkie kolory świata 

 odc. 14 - serial

14:20 Śpiew Syreny - film

15:35 Paryski korespondent - film

16:10 Marzyciele odc. 17

16:45 Ex libris Magazyn 

19:10 Ale nam się wydarzyło... 

 Jan Paweł II odc. 6

19:30 Noce i dnie odc. 9 - serial 

20:40 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

21:00 Ocalcie Titanica - film

22:00 Jak było? odc. 26

22:40 Katyń - dramat

00:50 Sensacje XX wieku odc. 6

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:45 W góreckim domku ogrodnika
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc ojczyzna
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 6 - serial
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Trinity Goodheart - dramat
13:50 Trzy wyspy - trzy światy - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 100 - serial
14:45 Katedra w głębinach - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Głos serca odc. 24 - serial 
22:40 Kartka z kalendarza
22:45 Listy starego diabła 
 do młodego - film
23:40 Robi - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1399 - serial 
07:00 Budowla z pruskiego muru
07:20 Na sygnale odc. 159 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 219
11:25 Rodzinka.pl odc. 56 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 81
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1399 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 57 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 205 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 92 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1944 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 62
20:55 M jak miłość odc. 1400 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
00:05 Rodzinka.pl odc. 249 - serial

05:35 Mango - Telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 13
07:50 Doradca smaku odc. 7 s. 9
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2333
11:00 Ukryta prawda odc. 976 - serial
12:00 Szpital odc. 865 - serial
13:00 Szkoła odc. 628 - serial
14:00 19+ odc. 329 - serial
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 8
15:30 Szkoła odc. 629 - serial 
16:30 19+ odc. 330 - serial 
17:00 Szpital odc. 866 - serial 
18:00 Ukryta prawda odc. 977 - serial 
19:00 Fakty
19:30 Miłość jest wszystkim 
 - relacja z premiery odc. 1
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy odc. 7
19:50 Miłość jest wszystkim 
 - relacja z premiery odc. 2
19:55 Uwaga! odc. 5500
20:10 Doradca smaku odc. 6 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2783 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 217
21:30 Diagnoza odc. 12 s. 3 - serial 
22:30 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 13 
23:30 Superwizjer odc. 1144
00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 12 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 726 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 727 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 17 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 780 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 61 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 727 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2764 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 653 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3762
16:30 Na ratunek 112 odc. 296 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 286 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2765 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 317 - serial
20:05 Ślad odc. 19 - serial
21:05 Ślad odc. 20 - serial
22:10 Niezniszczalny - thriller
00:40 Wilk z Wall Street - film

07:10 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Polskie drogi 10:20 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:55 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

U wybrzeży miasteczka Amity znowu pojawił się 
olbrzymi rekin. W obawie przed ucieczką turystów 
w środku sezonu władze ukrywają ten fakt. Szeryf 
Martin Brody wypływa w morze, by zmierzyć się 
z bestią.

Bóg traci wiarę w człowieka i wysyła na ziemię 
legion aniołów. Archanioł Michael sprzeciwia się 
woli Stwórcy. Zamierza ocalić kelnerkę Charlie, 
której dziecko jest jedyną nadzieją dla ludzi.

„Legion”
(2010r.) TV4 21:00

„Szczęki II”
(1978r.) TVN 7 22:30
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 369 - serial 
06:35 Wieczna miłość odc. 61 - serial 
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 89 s. 7 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 11 s. 1 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 128 - serial 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:40 Bo ja wybieram zdrowie odc. 2
12:55 Wyspy Kanaryjskie odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 370 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Zakochaj się w Polsce odc. 87
16:05 Wieczna miłość odc. 62 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3377
18:30 Korona królów odc. 129 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 59 - serial 
21:00 Wielki test o zdrowiu 
22:25 Nadia Comăneci, gimnastyczka 
 i dyktator - film
23:35 Bez tożsamości 
 odc. 5 s. 2 - serial 
00:25 Wojsko-polskie.pl

05:10 Ukryta prawda odc. 393 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 166 - serial 

07:10 Szpital odc. 447 - serial 

08:10 Dr House odc. 9 s. 8 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 6 s. 7 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 215 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 167 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 625 - serial 

14:55 Szpital odc. 448 - serial 

15:55 Dr House odc. 10 s. 8 - serial 

16:50 Kryminalni odc. 7 s. 7 - serial

17:55 Brzydula odc. 75 - serial 

18:25 Brzydula odc. 76 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 216 - serial 

20:00 Niepokój - thriller 

22:15 Nibymonogamiczni - film

23:55 Zakładnik - film

02:30 Moc magii odc. 316

06:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 1
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 18 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 19 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 67
09:00 Septagon odc. 8 - serial
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 37
11:25 Benny Hill odc. 15
12:00 Detektywi w akcji odc. 35 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 36 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 176
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 486 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 55 - serial 
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 55 - serial 
18:00 Septagon odc. 9 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 487 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 255 - serial
21:00 Oko za oko odc. 15 - serial 
22:00 Gatunek - film 
00:20 Trampolina odc. 11

06:00 Kontrakt na miłość odc. 73 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 96
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
09:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 14 s. 5 - serial
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 16 s. 5 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 65 s. 4 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 17 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 3 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 1 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 104 s. 3 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 17 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 17 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 46 s. 2 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 47 s. 2 - serial 
20:00 Snajper: Duch wojownika - thriller 
22:00 Podniebny łowca - film
00:20 Wikingowie odc. 19 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Kareta - komedia

09:20 Constans - film

11:00 Polskie drogi odc. 8 - serial

12:35 Studio Kultura - rozmowy

12:50 Wielki Tydzień - dramat

14:35 Irytujące buczenie lodówki - film

14:50 Taśmy Kultury odc. 14

15:10 Wiersze na 100-lecie   

 niepodległości odc. 4

15:30 Legendy rocka odc. 37 - serial

16:25 Dziewczyna i gołębie - film

17:25 Prawie jak matka 

 - komediodramat

19:25 Dezerterzy odc. 76

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Pianista - dramat

22:55 Pegaz odc. 113

23:40 Van Gogh: Malowane słowami  

 - film

00:45 Cztery wesela i pogrzeb 

 - komedia

04:10 Zapomniane powstanie 1918 - film

06:50 Był taki dzień odc. 356

07:00 Noce i dnie odc. 9 - serial

08:05 Archiwum zimnej wojny odc. 13

08:45 Jak było? odc. 26

09:25 Życiorys z celi śmierci - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 6

11:25 Zapomniane powstanie 1918 - film

12:25 Czterdziestolatek odc. 3 - serial

13:30 Wszystkie kolory świata 

 odc. 15 - serial

14:30 Burmistrz Niepodległości

15:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 

 odc. 3 - serial

16:50 Jeńcy - film

17:50 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:20 Śladami zbrodni i walki 

 1944-1956 odc. 22 - serial

18:55 Noce i dnie odc. 10 - serial 

20:05 Słynne jednostki specjalne 

 odc. 1 - serial

21:00 Podwodny grobowiec 

 - tragedia HMS Hood - film

22:00 #dziedzictwo odc. 3

22:40 Męskie sprawy - film

00:35 Sensacje XX wieku odc. 7

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
09:55 Kartka z kalendarza
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 5 - serial
11:20 Nuty nadziei - film
11:25 Myśląc ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce 
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Fircyk w zalotach 
 Spektakl teatralny
13:35 Proroctwa Humanae Vitae - film
14:00 Głos serca odc. 24 - serial
14:40 Katedra w głębinach - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie
16:30 Jerash - starożytne 
 miasto Jordanii 
16:45 Ivato - film
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Usłyszcie nas - film
23:30 W promieniach miłosierdzia - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1400 - serial 
07:00 Nekropolie żydowskie 
 - cmentarz w Warszawie - film
07:20 Na sygnale odc. 160 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 220
11:25 Rodzinka.pl odc. 57 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 82
14:10 Postaw na milion
15:05 M jak miłość odc. 1400 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 58 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 206 s. 10 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 93 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1945 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1946 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 24 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 721 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 207 - serial 
22:35 Wesele w Sorrento - komedia
00:40 O mnie się nie martw 
 odc. 114 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 6 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2334

11:00 Ukryta prawda odc. 977 - serial

12:00 Szpital odc. 866 - serial

13:00 Szkoła odc. 629 - serial

14:00 19+ odc. 330 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 8

15:30 Szkoła odc. 630 - serial 

16:30 19+ odc. 331 - serial 

17:00 Szpital odc. 867 - serial 

18:00 Ukryta prawda odc. 978 - serial 

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 8

19:50 Uwaga! odc. 5501

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2784 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 218

21:30 Ameryka Express odc. 12

23:05 Wykidajło - film

01:25 Oszuści odc. 7 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 728 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 729 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 18 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 781 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 62 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 728 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2765 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 654 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3763
16:30 Na ratunek 112 odc. 297 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 287 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2766 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 318 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 540 - serial
20:40 Wilk z Wall Street - film
00:15 Godziny - wyścig z czasem 
 - thriller 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Polskie drogi 10:25 Sensacje XX wieku

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

W tajnym ośrodku badawczym w stanie Utah 
wybitny genetyk Xavier Fitch doprowadza do 
eksperymentu – po połączeniu trzech komórek 
ludzkich z pozaziemską materią udaje mu się 
stworzyć życie.

Nastoletni Kale Brecht, skazany na trzy miesiące 
aresztu domowego, podgląda sąsiadów. W tym 
czasie okolica jest terroryzowana przez mordercę. 
Chłopak rozpoczyna prywatne śledztwo.

„Gatunek”
(1995r.) TV 4 22:00

„Niepokój”
(2007r.) TVN 7 20:00

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw



P o g o d a

CZ
W

. 1
5.

11
.2

01
8

pt
. 1

6.
11

.2
01

8
sB

. 1
7.

11
.2

01
8

n
D

. 1
8.

11
.2

01
8

pn
. 1

9.
11

.2
01

8
W

t.
 2

0.
11

.2
01

8

 temperatura: 8 5 °C
 opady: 0,1 0 mm
 ciśnienie: 1033 1030 hPa
 wiatr: 7 13 km/h 

 temperatura: 9 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1029 1029 hPa
 wiatr: 15 11 km/h 

 temperatura: 8 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1029 1030 hPa
 wiatr: 9 9 km/h 

 temperatura: 9 7 °C
 opady: 0,5 0 mm
 ciśnienie: 1031 1029 hPa
 wiatr: 10 12 km/h 

 temperatura: 6 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1028 1026 hPa
 wiatr: 14 15 km/h 

 temperatura: 4 2 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1022 1023 hPa
 wiatr: 16 19 km/h 

 temperatura: 6 2 °C
 opady: 1 1 mm
 ciśnienie: 1024 1028 hPa
 wiatr: 25 24 km/h 
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KrzyżówKa panoramiczna

Roladki z dyniowych naleśników 

Czwartek 15 listopada 2018 rozrywka 21
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składniki: 
280 g puree z dyni
160 g mąki
350 ml mleka 3,2%
2 jaja
sól, pieprz
200 g twarogu półtłustego
100 g ogórka zielonego
100 g pomidorów 
100 g żółtej i czerwonej papryki
1 sałata rzymska 
3 rzodkiewki
sposób wykonania:
Puree z dyni (dynię pokroić, usunąć pestki 

i upiec ze skorupą w piekarniku, a następnie wydrą-
żyć i zmiksować miąższ) przełóż do miski, dodaj jaja, 
sól i mleko, zmiksuj. Gdy składniki się połączą, do-
dawaj stopniowo mąkę. Po uzyskaniu odpowiedniej 
konsystencji ciasta, smaż naleśniki na patelni z obu 
stron na złoty kolor. Z twarogu, pokrojonych drobno 
rzodkiewek, soli i pieprzu zrób pastę serową. Warzy-
wa pokrój w plasterki i paski, sałatę podziel na listki. 
Naleśniki przesmaruj pastą serową, ułóż na niej wa-
rzywa i zroluj w rulon. Następnie rulony z naleśni-
ków pokrój w krążki o grubości ok. 4 cm i ułóż na 
półmisku.

smacznego!

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Szczepić czy nie?
ZDROWIE  Ostatnio wiele się mówi o szczepieniach. Ich przeciwnicy złożyli projekt ustawy o zniesieniu 
obowiązku szczepień, który został odrzucony. Słyszymy o szkodliwości tych zastrzyków, ale i o pojawiającej 
się w naszym kraju odrze. Gdzie leży prawda?

9 listopada Sejm RP niemal 
jednogłośnie odrzucił obywatel-
ski projekt ustawy, który miał 
likwidować obowiązek szczepień 
w Polsce. Za odrzuceniem opo-
wiedziało się 354 posłów, 10 było 
przeciw, 16 wstrzymało się od 
głosu. W tym projekcie obowią-
zek szczepień ochronnych pozo-
stawał jedynie dla stanu zagro-
żenia i epidemii. Autorem takich 
rozwiązań jest Stowarzyszenie 
Wiedzy i Szczepionkach „STOP 
NOP”. Ale obowiązek szczepień 
pozostał.

Można dostać karę
Za uchylanie się od obowiąz-

ku szczepień można zostać uka-
ranym. Karę otrzymali w tym 
roku rodzice, którzy sprzeciwiali 
się administracyjnej egzekucji 
obowiązku szczepienia. Sprawa 
trafiła do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, ponieważ stacja 
sanitarno-epidemiologiczna wy-
dała na matkę i ojca dziewczynki 
tytuły wykonawcze wzywające 
do zaszczepienia córki przeciw-
ko błonicy, tężcowi, krztuścowi, 
poliomyelitis oraz odrze, śwince 
i różyczce. Urzędnicy sanepidu 
twierdzili, że obowiązek poddania 
dziecka szczepieniu ochronnemu 
wynika wprost z przepisów prawa 
i można go egzekwować na dro-
dze postępowania administracyj-
nego. Poznański WSA potwierdził, 
że obowiązek poddania dziecka 
szczepieniu ochronnemu jest 
bezpośrednio wykonalny. Nie wy-
maga dodatkowej decyzji. Rodzic, 
który się temu sprzeciwia, musi 
się liczyć z automatycznym wsz-
częciem postępowania egzeku-
cyjnego. Rodzice mający władzę 
rodzicielską są odpowiedzialni za 
spełnienie obowiązku poddania 
dziecka szczepieniu ochronne-
mu. Uchylający się zostali uka-
rani karą grzywny. Naczelny Sąd 
Administracyjny zaakceptował 
to rozstrzygnięcie. Wyrok za-

padł w Warszawie 25 kwietnia  
2018 roku.

Czym jest szczepionka?
Szczepionki to zabite bakterie, 

ich fragmenty lub nawet pojedyn-
cze antygeny, żywe ale osłabione 
bakterie, żywe choć osłabione wi-
rusy, czasem zabite wirusy. Poda-
nie szczepionki prowadzi do wy-
tworzenia się odporności poprzez 
produkowanie przez układ od-
pornościowy odpowiednich prze-
ciwciał lub komórek obronnych 
bez wywoływania jawnej cho-
roby. Po niektórych szczepion-
kach mogą się pojawić łagodne 
i krótkotrwałe czyli tzw. poronne 
objawy chorobowe, np. poron-
na ospa wietrzna, odra, świnka. 
Aby człowiek uzyskał trwałą od-
porność, wiele szczepionek musi 
być podanych kilkakrotnie. W ten 
sposób układ odpornościowy 
uczy się i zapamiętuje, co i jak 
ma zrobić w przypadku kontaktu 
z prawdziwą chorobą zakaźną. Jak 
twierdzą naukowcy, szczepionki 
to jedno z największych osiągnięć 
medycyny, ponieważ zapobiega-
nie chorobom jest zawsze lepsze 
i tańsze niż leczenie. Dzięki szcze-
pionkom śmiertelność niemowląt 
i dzieci nie jest problemem tak 
powszechnym, jak było to wcze-
śniej. Dzięki szczepieniom z roku 
na rok odnotowuje się zdecydo-
wanie mniej zakażeń wirusami 
i bakteriami, które niegdyś były 
śmiercionośne. Nawet mówi się 
o eradykacji, czyli całkowitym 
uwolnieniu się od niektórych cho-
rób, np. polio, ospy prawdziwej 
czy dżumy. Wydawałoby się, że 
nic bardziej nie ucieszy rodziców 
i lekarzy niż to, że dziecko dzięki 
odpowiedniej profilaktyce nie za-
choruje na chorobę zakaźną.

Nie wszyscy chcą szczepić
Antyszczepionkowcy to lu-

dzie, którzy są przeciwni szczepie-
niom dzieci. Niektórzy wyrażają 
sprzeciw, choć szczepią maluchy, 

KalENDaRZ sZCZEpIEń ObOWIąZKOWyCh

Według obecnego kalendarza szczepień dla dzieci i młodzieży 
przewidziane są następujące szczepionki obowiązkowe:

W pierwszym roku życia
W ciągu 24 godzin po urodzeniu noworodek powinien być 

zaszczepiony przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
(WZW B) oraz przeciwko gruźlicy. 

W drugim miesiącu życia (zwykle jest to 7-8 tydzień życia 
dziecka) malucha powinno się zaszczepić kolejną dawką szcze-
pionki przeciwko WZW B oraz szczepionką przeciwko błonicy, 
tężcowi i krztuścowi oraz przeciwko inwazyjnym zakażeniom 
bakterią Haemophilus influenzae typu B.

W 3-4 miesiącu życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego 
szczepienia) wykonuje się kolejne szczepienie przeciwko błoni-
cy, tężcowi, krztuścowi oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus 
typu B, ponadto podaje się szczepionkę przeciwko ostremu na-
gminnemu porażeniu dziecięcemu wywoływanemu przez wirus 
polio.

W 5-6 miesiącu życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego 
szczepienia) maluch musi otrzymać kolejną dawkę szczepionki 
przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio oraz Haemophilus 
influenzae typu B. 

W 7 miesiącu życia przypada trzecia dawka szczepionki prze-
ciwko WZW B.

W drugim roku życia:
W 13-14 miesiącu dziecko musi zostać zaszczepione przeciwko 

wirusom odry, świnki i różyczki. 
16-18 miesiąc życia to czas podania kolejnej dawki szczepienia 

przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio oraz Haemophilus 
influenzae typu B.

Okres przedszkolny:
W 6 roku życia maluch powinien być zaszczepiony przeciwko 

polio, błonicy, tężcowi i krztuścowi. 
szkoła podstawowa i gimnazjum:
10 rok życia to czas, kiedy przypada szczepienie przeciwko od-

rze, śwince i różyczce.
W 14 roku życia młodzież szczepiona jest przeciwko błonicy, 

tężcowi i krztuścowi. 
szkoła ponadpodstawowa:
19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole to czas szczepienia 

przeciwko błonicy i tężcowi.

ale są i tacy, którzy tych szcze-
pień – pomimo nakazu – unikają. 
Dlaczego? Po pierwsze uważają, 
że szczepienia nic nie dają, a na 
szczepionkach zarabiają koncerny 
farmaceutyczne. Po drugie są zda-
nia, że szczepionki mogą wywołać 
powikłania u dzieci, np. autyzm. 
Hipoteza o związku szczepień 
z autyzmem to chyba obecnie 
najbardziej rozpowszechniony 
antyszczepionkowy pogląd. Jed-
nak nie ma potwierdzenia w ba-
daniach. Najczęściej powtarza się, 
że autyzm miałaby powodować 
obecna w szczepionkach rtęć, 
tymczasem z punktu widzenia 
toksykologii rtęć w szczepionkach 
nie jest poważnym zagrożeniem, 
w przeciwieństwie np. do rtęci 
spożywanej przez nas w mięsie 
ryb. 

Dlaczego akurat autyzm zna-
lazł się na celowniku ruchów an-
tyszczepionkowych? Z kilku po-
wodów. Niezbyt dobrze wiemy, 
co go powoduje. Do tego nie jest 
to „zwykła” choroba, którą łatwo 
zdiagnozować – to całe spektrum 
zaburzeń. Wpływ na wzrost liczby 
odnotowanych przypadków mają 
i zmieniające się kryteria dia-
gnozowania, i wzrastająca świa-
domość społeczna (dyskusyjne 
jest nawet samo twierdzenie, że 
mamy do czynienia z epidemią 
autyzmu). Moda na przypisywa-
nie szczepieniom wywoływania 
autyzmu jest stosunkowo młoda. 
Zaczęła się pod koniec lat 90. od 
wyników badań opublikowanych 
w renomowanym brytyjskim pi-
śmie „The Lancet” przez naukow-
ca Andrew Wakefielda. Skandal, 
który wybuchł w związku z tymi 
badaniami, zakończył się wyco-
faniem artykułu przez redakcję 
i pozbawieniem Wakefielda prawa 
do wykonywania zawodu lekarza 
(warto wspomnieć, że szczepion-
ka MMR przeciw odrze, śwince 
i różyczce, której dotyczyła praca 
Wakefielda, nigdy nie zawierała 
rtęci).

Antyszczepionkowcy pod-
kreślają też, że szczepionki nie 
są bezpieczne. Badanie przepro-
wadzone w Polsce w latach 2003-
2012 pokazuje, że średnio rocznie 
występuje ok. 1000 NOP (Niepo-
żądany Odczyn Poszczepienny), 
z czego 0,3proc. to są ciężkie 
NOPy (w badanym okresie na 9328 
NOPów, najcięższe były w sumie  
2 przypadki sepsy w roku 2005 i 2 
przypadki wstrząsu anafilaktycz-
nego w roku 2012). Żaden z tych 
przypadków nie był śmiertelny.

Jednostka i masa
O co więc chodzi w szczepion-

kach i racjach antyszczepionkow-
ców? Krótko ujmując, przeciwni-
cy szczepionek koncentrują się 
na jednostkach, na konkretnym 
przypadku. Ich założenia, że cho-
robę zakaźną lepiej przechoro-
wać odnoszą się do jednostki. To 
tak jakby ktoś nie widział całości. 
Jeśli jedno odizolowane dziecko 
choruje na odrę, to być może uda 
mu się to przechorować. Choroby 
zakaźne mają jednak to do siebie, 
że lubią się rozprzestrzeniać i za 
pomocą przenoszonych zaraz-
ków, zarażać całe populacje ludzi. 

Lubią skupiska, a nas jest w mia-
stach dużo więcej niż za czasów, 
kiedy szczepień nie było. Sięgając 
do kart historii możemy wyczy-
tać, jak od chorób ginęły całe wsie 
i miasta. To jest właśnie definicja 
choroby zakaźnej. Jeśli jest roz-
przestrzeniona, może być nie do 
opanowania, dlatego szczepienia 
są ważne.

(CR)
fot. internet

Na podst. 
publikacji naukowych

sZCZEpIENIa ZalECaNE
Poza szczepieniami obowiązkowymi, w kalendarzu szczepień prze-
widziane są też szczepienia dodatkowe, zalecane. Zalicza się do nich:
• szczepienie przeciwko rotawirusom, które podaje się dzieciom od 6 
tygodnia życia do 24 tygodnia życia; 
• szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniem Streptococcuspneu-
moniae (popularne pneumokoki); 
• szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseriameningiti-
dis (popularne meningokoki);
• szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
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Choroby zakaźne, przed którymi Chronią nas szCzepienia
Wirus zapalenia wątroby typu b
Zakażenie HBV może powodować wirusowe zapalenie wątroby typu B, zarówno w postaci ostrej, 

jak i przewlekłej, które może doprowadzić do marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. 
Zakażenie może zwiększać ryzyko raka trzustki.

odra
Odra to choroba zakaźna wieku dziecięcego, wywoływana przez wirus odry (Measles virus). Odra 

zarówno u dzieci, jak i u dorosłych daje podobne objawy (pojawia się m.in. charakterystyczna wysyp-
ka), jednak u tych ostatnich choroba może mieć wyjątkowo ciężki przebieg. Odra jest niebezpieczna 
także w okresie ciąży. To choroba, która daje liczne i groźne powikłania, a 1 na 1000 chorych umie-
ra. Powikłania po odrze dotyczą zazwyczaj najmłodszych pacjentów, szczególnie nieszczepionych. 
Wówczas może pojawić się bakteryjne zapalenie płuc, ucha środkowego i krtani. Najgroźniejsze są 
jednak powikłania neurologiczne: zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapale-
nie rdzenia kręgowego, zapalenia wielonerwowe czy nerwów czaszkowych, podostre stwardniające 
zapalenie mózgu (LESS), rozwijające się po wielu latach od przechorowania odry (średnio 5-8 lat), 
a kończące się śmiercią.

krztusiec
Krztusiec to choroba zakaźna, którą wywołuje zakażenie bakterią Bordatella pertussis. Jest ona 

niebezpieczna, ponieważ wydziela toksynę krztuścową wywołującą leukocytozę z limfocytozą i dzia-
łającą hamująco na makrofagi i limfocyty podążające do ognisk zapalnych. Przez to bakterie bez 
problemu przylegają do nabłonka zlokalizowanego w drogach oddechowych. Źródłem zakażeniajest 
chory człowiek, a do przeniesienia choroby dochodzi drogą kropelkową przez górne drogi oddecho-
we. Choroba występuje najczęściej w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat, zatem dolegliwość może 
pojawić się już w pierwszych tygodniach po urodzeniu, ponieważ niemowlę nie otrzymuje biernej 
odporności przeciwkrztuścowej od matki. Mimo iż przebycie krztuśca daje długotrwałą odporność, 
możliwe jest powtórne zachorowanie. Wśród najczęstszych powikłań krztuśca (kokluszu) wymie-
nia się: zapalenie płuc, niedodmę, zapalenie ucha środkowego, krztuścowe uszkodzenie mózgu – 
z drgawkami, zaburzeniami świadomości, niedowładami i uszkodzeniem nerwów czaszkowych, mo-
gące pozostawić trwałe objawy ubytkowe (powikłanie to najgroźniejsze jest u niemowląt i małych 
dzieci).

polio
Choroba Heinego-Medina, inaczej ostre nagminne porażenie dziecięce lub polio, to ostra wi-

rusowa choroba zakaźna. Może przebiegać bezobjawowo albo ujawnić się pod postacią porażenia 
prowadzącego do paraliżu ciała, a w konsekwencji do kalectwa czy nawet śmierci.

tężec
Tężec to schorzenie, które występuje jako powikłanie po skaleczeniu lub zranieniu zarówno u lu-

dzi, jak i zwierząt. Do zakażenia tężcem dochodzi przede wszystkim w warunkach beztlenowych, 
które stwarzają głównie głębokie rany i skaleczenia. Laseczki tężca przedostają się przez uszkodzone 
powłoki, a bakterie dostają się w ich okolice m.in. przez kontakt z glebą, nawozem lub przez cia-
ło obce. Toksyny zawarte w bakteriach uszkadzają centralny układ nerwowy. Odsetek przypadków 
śmiertelnych z powodu tężca wynosi od 6 do 60 proc., a zależy to w głównej mierze od postaci 
choroby. Najlepsze rokowanie przedstawia się w przebiegu tężca uogólnionego o łagodnym przebie-
gu. Niekiedy mogą pojawić się powikłania w postaci zapalenia płuc lub złamania kości i nadkażenia 
bakteryjnego. Zatem tężec nie jest dolegliwością, którą należy ignorować.

różyczka
Choroba zakaźna wywoływana przez wirus różyczki. Występuje także u osób dorosłych, często 

powodując różne powikłania. Zapadalność na tę chorobę jest bardzo duża. Często przebiega ona 
bezobjawowo. Występuje gorączka, na skórze pojawiają się małe, czerwone plamki, które z czasem 
zlewają się w jedną, dając wrażenie czerwonej skóry, może również pojawić się może bladoróżowa 
wysypka, która występuje po krótkim okresie objawów nieżytowych. Różyczce nieodłącznie towa-
rzyszy również powiększenie węzłów chłonnych i ból przy ich dotykaniu, mogą również wystąpić 
bolące rany w jamie ustnej. Wysypka na twarzy i tułowiu podobna jest bardzo do odrowej, jednak 
same objawy są mniejsze i stan chorego jest lepszy. W ciągu 2-3 dni wysypka znika i nie pozostawia 
żadnych śladów, u niektórych osób bardzo swędzi. Powikłania to: różyczkowe zapalenie mózgu, pla-
mica różyczkowa, różyczkowe zapalenie stawów.

Gruźlica
To choroba zakaźna potencjalnie śmiertelna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium 

tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna), lecz również może atakować ośrod-
kowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-
płciowy oraz skórę.

błonica
Błonica (dyfteryt) jest bardzo zakaźną i groźną chorobą. Do zarażenia błonicą może dojść na 

kilka sposobów. Bakterie maczugowca błonicy (Corynebacterium diphtheriae) mogą przemieszczać 
się zarówno poprzez kontakt bezpośredni, taki jak dotyk, jak i również drogą kropelkową – przy 
kasłaniu lub kichaniu. Każdy nosiciel lub chory zakaża na dwa dni przed wystąpieniem jakichkolwiek 
objawów choroby, przez cały okres jej trwania oraz nawet do trzech tygodni po wyzdrowieniu. Dzieje 
się tak dlatego, ponieważ bakterie nadal pozostają w wydzielinach błon śluzowych oraz na skórze. 
Możliwe są także zarażenie za sprawą zanieczyszczonych przedmiotów, takich jak sztućce lub na-
czynia, artykuły spożywcze (np. mleko). W ekstremalnych przypadkach wystarczy pobyt na terenie 
występowania endemicznego błonicy, by zostać zakażonym. Wyróżnia się kilka postaci tej choroby: 
błonice gardła, krtani, nosa, ucha lub skóry. 

zapalenie przyusznic, świnka
Choroba wirusowa ludzi dotycząca głównie dzieci w wieku szkolnym, wywoływana przez wirus 

świnki, objawiająca się w około połowie przypadków bolesnym powiększeniem ślinianek przyusz-
nych. Opisywane powikłania: zapalenie jąder, mogące prowadzić do bezpłodności, zapalenie jajników, 
zapalenie trzustki, porażenia nerwów czaszkowych, ataksja, zapalenie rdzenia, głuchota.

Lepiej przechorować chorobę zakaźną, niż się przeciwko 
niej zaszczepić – przechorowanie u niektórych chorób daje 
odporność, choć nie tyczy się to wielu zakaźnych chorób, na przykład 
wywoływanych przez pneumokoki czy meningokoki. Problem w tym, 
że trudno przewidzieć, jak dany organizm zareaguje na zakażenie 
wirusem lub bakterią. W związku z czym z pozoru niewinna choroba 
może skończyć się tragicznie: albo poważnymi powikłaniami, albo 
śmiercią. Świadome narażanie się na przechorowanie jakiejś choro-
by to gra w rosyjską ruletkę.
szczepionki nadwyrężają układ odpornościowy – nieprawdą jest, 
że szczepienia ochronne przeciążają układ odpornościowy, ponieważ 
wprowadzają do organizmu zbyt dużo substancji wywołujących 
reakcję odpornościową, czyli tzw. antygenów. Dr Anna Nitka z Po-
radni Konsultacyjnej Szczepień Warszawskiego Szpitala dla Dzieci 
podkreśla, że ze znacznie większą liczbą antygenów niż w szczepi-
once stykamy się w naturze i w życiu codziennym. Nasz układ im-
munologiczny jest stale atakowany i radzi sobie z tymi atakami.
szczepionki skojarzone są bardziej ryzykowne – nawet szc-
zepionki wieloskładnikowe, chroniące po jednym podaniu przed 
kilkoma zakażeniami, nie są zbyt dużym obciążeniem dla układ 
odpornościowego dziecka. Nieuzasadnione są również obawy, że 
szczepionki, szczególnie te wieloskładnikowe, grożą poważnymi 
powikłaniami, na przykład autyzmem. Japonia długo nie szczepiła 
dzieci przeciwko różyczce, odrze i śwince (MMR), ale okazało się, 
że liczba dzieci autystycznych była tam nie mniejsza niż w krajach, 
gdzie podawano MMR.
szczepienia są niepotrzebne – ryzyko występowania chorób 
zakaźnych jest tym mniejsze, im większy odsetek osób jest przeci-
wko nim zaszczepionych. Ludzie, którzy się nie szczepią, korzystają 
z tego, że robią to inni. Jest to jednak niebezpieczne. Gdy spada 
świadomość zagrożenia infekcjami, coraz mniej osób się szc-
zepi i groźne zakażenia powracają. Przykładem jest odra. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z powodu spadku szczepień 
przeciwko tej wyjątkowo zaraźliwej chorobie, w Europie odnotowano 
wzrost zachorowań na odrę. Tak jest Wielkiej Brytanii, we Włoszech 
i Francji, a ostatnio również w Turcji, Ukrainie i Rumunii.
szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce powoduje 
autyzm – mit ten jest pokłosiem jednego z najbardziej znanych 
fałszerstw naukowych XX wieku. Lekarz Andrew Wakefield 
opublikował pracę naukową udowadniającą taką hipotezę. Wkrótce 
okazało się, że praca była nierzetelna, a skala tej nierzetelności i jego 
pracy jako lekarza i naukowca była tak duża (w trwającym 217 dni 
postępowaniu przed lekarskim sądem udowodniono 36 zarzutów), 
że doktorowi dożywotnio odebrano prawo wykonywania zawodu.
szczepionki szkodzą, ponieważ zawierają toksyczną rtęć – 
kiedyś w niektórych szczepionkach używano nie tyle rtęci, ile tiom-
ersalu, czyli związku tego faktycznie toksycznego pierwiastka. Teraz 
już niewiele jest szczepionek, które zawierają ten związek (najlepiej 
sprawdzić na ulotce produktu). Chodzi jednak o to, że po pierwsze, 
w szczepionkach był związek rtęci, a ten nie ma takiego działania 
jak sama rtęć. Na zasadzie porównania należałoby nie jeść soli, 
ponieważ zawiera szkodliwy skądinąd chlor. Po drugie, pewne ilości 
rtęci (podobnie jak i innych szkodliwych substancji) dostarczamy so-
bie z pożywienia czy powietrza; szkodliwe jest przekroczenie bez-
piecznych norm.

mity o szCzepieniaCh
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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)

Choć za oknem coraz chłodniej, w twoim życiu nie 
zabraknie gorących emocji. To za sprawą flirtu, który 
widać na horyzoncie. Ktoś zawróci ci w głowie, ale 
lepiej nie snuj od razu wizji o długim i szczęśliwym 
życiu we dwoje i nie planuj ślubu. Może być różnie, 
gdy w grę wchodzą namiętne uczucia, a rozsądek 
w tym czasie śpi. Na poważne decyzje masz jeszcze 
sporo czasu.

Przed tobą wyjątkowo pracowity tydzień. Zamiast 
narzekać, weź byka za rogi. Poradzisz sobie świetnie 
i może nawet odkryjesz w sobie nowy talent. Nie zapo-
minaj o sobie i nie umniejszaj swojej wartości, kiedy 
szef zapyta o oczekiwane wynagrodzenie. Miej bacze-
nie na współpracowników, bo ktoś może popełnić błąd 
i będzie oczekiwał ratunku z Twojej strony.

W tym tygodniu prym będą wiodły sentymenty. 
Postanowisz być dla wszystkich miły, wspierający, 
będziesz chciał zażegać stare konflikty i dojść do po-
rozumienia z całym światem. Jeśli ktoś potrzebuje 
pomocy, właśnie teraz powinien się do ciebie zwró-
cić. W pracy nie zwlekaj z realizacją odkładanych 
dotąd, nudnych obowiązków. Czas zrobić porządek 
i uporać się z nimi.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważna, obowiązkowa 
i nadzwyczaj dokładna. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałaś.

Dystans – to rada na nadchodzące dni. Jeśli bę-
dziesz brać wszystko do siebie, zatoniesz we frustra-
cji, poczujesz się przemęczona i wściekła. Rób swoje 
i nie oglądaj się na otoczenie. Wolne chwile poświęć 
na zadbanie o siebie i drobne przyjemności. Gorszy 
czas niedługo minie.

Rozstrzygną się ważne sprawy. Nie polegaj tylko na 
intuicji, lepiej nie działać wbrew logicznym przesłan-
kom. Bez reszty oddasz się pracy. Rodzina będzie 
jednak zabiegać o twoją uwagę, nie lekceważ jej. 
Znajdź czas na drobne przyjemności, może wypad 
do kina lub rozgrywki karciane? 

Udany tydzień pod warunkiem, że zwrócisz większą 
uwagę na sprawy zawodowe. Pojawią się szan-
se, których dotąd nie zauważałeś. Wykorzystaj je, 
zwalcz o awans i podwyżkę. W sferze uczuć niespo-
dzianka, ktoś zawróci ci w głowie. Nie warto jednak 
myśleć o związku z tą osobą.

Listopad to czas sprzyjający wspomnieniom. Od-
śwież dawne znajomości, przypomnij sobie, z czego 
wspólnie się cieszyliście, co sprawiało wam frajdę. 
Daj sobie luz i pozwól na spontaniczność, radość. 
Dobrze ci to zrobi. Jeśli ktoś poprosi cię o pomoc, 
nie odmawiaj. Niebawem odwdzięczy ci się w dwój-
nasób, będziesz mile zdziwiony. W sferze zawodowej 
świetny czas na zawieranie umów.

Będziesz w doskonałym nastroju. Wpadniesz na 
kreatywne rozwiązanie, które spodoba się przeło-
żonym. Spotkania towarzyskie to teraz twój żywioł. 
Może zorganizujesz kolację u siebie i zaprosisz 
znajomych? Samotne Byki mają szanse na flirt lub 
romans, ale nie będzie to nic poważnego. W ferwo-
rze zabawy nie wolno ci zapomnieć o obowiązkach 
rodzinnych.

Będziesz tak skupiony na realizacji planów zawodo-
wych, że biada temu, kto wjedzie ci w drogę i posta-
nowi je pokrzyżować. Współpracownicy otrzymają 
przydział obowiązków i nikt nawet nie piśnie, że jest 
ich za dużo. Ale dzięki temu uda ci się na czas upo-
rać z dużym zadaniem, zyskasz w oczach przełożo-
nych. W weekend odpuść i staraj się znaleźć czas na 
solidną porcję rozrywki.

Twoje sprawy nabiorą tempa. Nie zabraknie ci energii 
i pomysłowości, nie będziesz zostawiał tematów na 
później, załatwisz od ręki, co tylko się da. Skup się 
na teraźniejszości, nie licz korzyści, których jeszcze 
nie ma. Raki w stałych związkach poczują się kochane 
i potrzebne, a samotne mogą spotkać kogoś, kto za-
wróci im w głowie na dobre. 

Uważaj na intrygi w pracy. Zazwyczaj nie bierzesz 
w nich udziału, ale teraz możesz nieświadomie dać się 
wciągnąć w rozgrywkę między działami. Co gorsza, 
ucierpi na tym osoba, którą naprawdę lubisz i w efekcie 
będziesz musiał się tłumaczyć. Trzymaj się więc z dala 
o zawodowych ploteczek. Od dawna planowany przez 
ciebie krok na drodze samorozwoju zyska poparcie 
rodziny. Działaj.

Kolorowanki dla dzieci
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W Zespole Szkół
W piątek 9 listopada pod-

czas uroczystego apelu w Zespole 
Szkół szkolna społeczność cele-
browała stulecie niepodległości 
Polski. O godzinie 11.11 wszyscy ze-
brani zaśpiewali hymn państwo-
wy, a następnie grupa uczniów 
przedstawiła montaż poetycko-
muzyczny, wzbogacony przywo-
łaniem historycznych wydarzeń. 

– Młodzież przypomniała 
najważniejsze momenty polskiej 
historii oraz ludzi, którzy odegrali 
niebagatelną rolę w odzyskaniu 
przez Polskę upragnionej niepod-
ległości – mówi dyrektor Bogdan 
Oskwarek. – Aby przybliżyć i wy-
jaśnić uczniom niełatwe polskie 
drogi do wolności, nauczyciel hi-
storii Mariusz Głowacki przypo-
mniał, kim byli Ojcowie Niepod-
ległości. Przedstawił ponadto rys 
historyczny naszej Małej Ojczy-
zny - Kowalewa Pomorskiego – 
dodaje dyrektor Oskwarek.

Podczas apelu odbyło się tak-
że podsumowanie szkolnego kon-
kursu historycznego. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody i dyplomy, 
które wręczyli dyrektor szkoły 
Bogdan Oskwarek oraz historyk 
Mariusz Głowacki. Pamiątko-
we dyplomy otrzymali również 
uczestnicy wrześniowego Naro-
dowego Czytania „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego.

W Szkole Podstawowej
W kowalewskiej szkole pod-

stawowej uczniowie w niekon-
wencjonalny sposób zagłębiali 
się w przeszłość własnego kraju. 
Podczas zwiedzania dwudziestu 

różnorodnych stacji dowiadywali 
się, jak wyglądało życie w Polsce 
w pierwszych latach niepodle-
głości. Interaktywne spotkania 
nie tylko przybliżyły młodym lu-
dziom wydarzenia historyczne, 
ale także pozwoliły poznać czym 
dla naszych rodaków było kino, 
teatr, muzyka, nauka. 

– Duża różnorodność przy-
gotowanych stacji jest zasługą 
nauczycieli – zaznacza Renata 
Faluta-Kaszubowska, dyrektor 
SP w Kowalewie Pomorskim. – 
Chcieliśmy, aby nasza młodzież 
mogła zobaczyć wszystkie dzie-
dziny życia, zaczynając od kultury, 
poprzez naukę i sztukę, ale także 
życie codzienne. Zależało nam, 
aby młodzi ludzie mogli przeżyć 
to samo, co przed stu laty stano-
wiło kwintesencję wolnej Polski – 
opisuje szefowa placówki. 

– Każdy nauczyciel przygo-
towywał bazę, mając również 
na uwadze własne predyspozy-
cje i zainteresowania – dodaje 
zastępca dyrektora Małgorzata 

Pęcherska-Żary. – Jeden potrafi 
tańczyć, inny śpiewać, kolejny ma 
talent aktorski, dlatego w atrak-
cyjny sposób starali się przybliżyć 
uczniom Polskę z czasów dwu-
dziestolecia międzywojennego – 
wyjaśnia. 

Jak opisuje Renata Faluta-
Kaszubowska, dwadzieścia stacji 
przybliżało zwiedzającym życie 
ludzi ówczesnej epoki. 

– Odbyło się m.in. spotkanie 
z Józefem Piłsudskim, opowiada-
jącym o swoich przemyśleniach, 
decyzjach i podjętych działaniach, 
które przyczyniły się do odzyska-
nia wolności. W innej sali omawia-
no Bitwę Warszawską, jej przyczy-
ny i skutki. Z kolei piękny pokaz 
gimnastyczny oraz prezentację 
dokonań przygotowali uczniowie 
i nauczyciele, którzy omawiali 
działalność Polskiego Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”, 
pionierskiej organizacji wycho-
wania fizycznego i sportu w Pol-
sce. Jego członkowie przyczynili 
się m.in. do popularyzacji gimna-

styki w społeczeństwie polskim, 
a także powstania wielu klubów 
sportowych i Związku Harcerstwa 
Polskiego – opowiada Renata Fa-
luta-Kaszubowska. – Jednak życie 
ludzi w każdej epoce to nie tylko 
walka, ale też codzienność, praca, 
nauka i przyjemności. Stąd w ko-
lejnych salach można było poznać 
tradycje kulinarne z początku XX 
wieku, porozmawiać o odkryciach 
geograficznych i naukowych Po-
laków, rozszyfrować tajne wiado-
mości, poczytać poezję, poznać 
literatów epoki. Chyba nigdy nie 
zdarzył się w polskiej kulturze tak 
bujny rozkwit życia literackiego, 
jak miało to miejsce w okresie 
dwudziestolecia międzywojenne-
go. W sali teatralnej nauczyciele 
wystawili etiudę teatralną „Lekcja 
języka polskiego”, przygotowaną 
na podstawie „Ferdydurke” Witol-
da Gombrowicza. Teraz już chyba 
wszyscy uczniowie naszej szkoły 
wiedzą, dlaczego „Słowacki wiel-
kim poetą był...” – mówi dyrek-
torka.

O godzinie 11.11, wraz zapro-
szonymi gośćmi, wśród których 
była m.in. kujawsko-pomorska 
wicekurator oświaty Maria Mazur-
kiewicz, całą społeczność szkolna 
odśpiewała „Mazurka Dąbrow-
skiego”. W tej uroczystej chwili 
wzięło udział 900 osób. Następ-
nie uczestnicy uroczystości wy-
słuchali koncertu pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu szkolnego 
chóru i obejrzeli etiudę taneczną, 
nawiązującą do wydarzeń z cza-
sów rozbioró Polski i przypomi-
nającą słowa Józefa Piłsudskiego, 
iż „Niepodległość nie jest Polakom 
dana raz na zawsze”. Jak informu-
je dyrektor Renata Faluta-Kaszu-
bowska, wszystkim wydarzeniom 
tego dnia towarzyszył wernisaż 
„Dla Niepodległej”. Uczniowie 
klas I-III stworzyli prace plastycz-
ne, które odnoszą się do symboli 
oraz wydarzeń historycznych na-
szej Ojczyzny, przenosząc w sferę 
znaku plastycznego ideę niepodle-
głości, polskości. Namalowali por-
trety sławnych Polaków i napisali 
listy, w których opisywali swo-
je uczucia związane z Ojczyzną, 
składali Jej życzenia i zobowią-
zania. Zorganizowali też koncert 
pieśni patriotycznych i przemarsz 
ulicami Kowalewa Pomorskiego. 
Natomiast 13 listopada Samorząd 
Uczniowski przygotował kapsułę 
czasu, w której zamknął wiado-
mości dla przyszłych pokoleń. Na-
pisali je uczniowie po całym dniu 
„przebywania” w epoce dwudzie-
stolecia międzywojennego.

Tekst i fot. (krzan)

W wolnym kraju dzieci mogą radośnie żyćDyplomy dla uczestników Narodowego Czytania „Przedwiośnia”

Prace plastyczne dzieci wyrażają szacunek dla narodowych barw

Uczniowie Zespołu Szkół nagrodzeni w konkursie historycznym

Kowalewskie szkoły świętowały
KOWALEWO POMORSKIE  Cały kraj obchodził stulecie odzyskania niepodległości. Patriotycznych ak-
centów nie zabrakło również w szkołach naszego powiatu. W Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomor-
skim uczniowie mogli w niebanalny sposób poznać, jak żyli Polacy w pierwszych latach po odzyskaniu 
wolności. Ich starsi koledzy w Zespole Szkół przygotowali uroczystą akademię, przypominającą doniosłe 
wydarzenia z naszej historii

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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Postaci

Wójt czy burmistrz?
Z okazji stulecia odzyskania niepodległości w bu-
dynku urzędu miasta w Golubiu-Dobrzyniu zosta-
ła odsłonięta tablica poświęcona przedwojennemu 
burmistrzowi Dobrzynia nad Drwęcą – Henryko-
wi Andrzejczykowi. Przybliżamy poczet wójtów 
i burmistrzów Dobrzynia nad Drwęcą.

W 1789 roku ówczesny wła-
ściciel Przedmieścia Dobrzyń-
skiego w Golubiu – Ignacy Dzia-
łyński wyniósł osadę do rangi 
miasta. Nadał mu również swój 
herb rodowy – Ogończyk. Od 
tego momentu możemy mówić o 
Dobrzyniu nad Drwęcą.  

Historycy przypuszczają, że 
pierwszym burmistrzem miasta 
został Jan Dekuciński. Wiemy na 
pewno, że był burmistrzem po-

licyjnym (wprowadzonym przez 
zaborców). Na pewno urzędował 
on od 1793 do 1824 roku. W cza-
sie jego rządów w radzie miasta 
zasiadali w 1793 roku: Adamski, 
Jakubowski, Lewandowski, Usa-
rowicz oraz sędzia Kazimierz 
Krzyżanowski, w 1819: Piotr 
Szumski, Józef Kozakiewicz, Mi-
chał Rzekoński i Marcin Deku-
ciński. 

Kolejnym burmistrzem był 

los spotkał właśnie Dobrzyń oraz 
wielu miast na Ziemi Dobrzyń-
skiej, między innymi Skępe czy 
Kikół.

Pierwszym wójtem został 
Jan Majewski, były urzędnik 
komory celnej. Swoją funkcję 
sprawował aż 12 lat. Po nim ko-
lejno wójtami byli: Karol Zamejt 
(1888-1889 i 1891-1894), Jan Ma-
jewski (1889-1891), Franciszek 
Kalinowski (1894-1898), Marjan 
Deutscher (1899- 1900), Majewski 
(1900-1903), Stanisław Ossowski 
(1903-1909) oraz ponownie Za-
mejt (1909-1911).

Ksiądz Ignacy Charzewski w 
przedwojennej monografii Do-
brzynia nad Drwęcą wymienia 
kolejnych wójtów, lecz nie podaje 
lat ich urzędowania. Wiemy, że 
byli to Józef Zalewski, Franciszek 
Berger i Abram Cudkiewicz, przy 
tym ostatnim duchowny zano-
tował, że był już burmistrzem. W 
ostatnim roku I wojny światowej 

komisarycznym burmistrzem 
miasta był niejaki Scheda oraz 
Teofil Missorek (do 30 kwietnia 
1919 roku).

W okresie międzywojennym 
burmistrzami miasta było ko-
lejno siedmiu mężczyzn. Byli to: 
lekarz dr Franciszek Ciszewski 
(1919-1920), Franciszek Marzy-
gliński (1920-1921), Kajetan Pru-
sinowski, Klemens Gołębiowski, 
były starszy przodownik policji 
państwowej (1921- 1922), rolnik 
Józef Zalewski (1922-1923) oraz 
Henryk Andrzejczyk, od 1934 
roku. Zastępcami byli Walenty 
Popławski i Wacław Kaczorkie-
wicz. 

W ławie miejskiej (radzie 
miasta) zasiadali na początku 
lat 30. XX wieku: Józef Zalewski, 
Henoch Pińczewski, Jakub Offen-
bach oraz po śmierci Zalewskiego 
od 1935 roku Jan Strzałkowski.

Szymon Wiśniewski

Leon Majewski. Swoją funkcję 
pełnił 24 lata. Po nim obowiązki 
burmistrza przejął od 1 stycznia 
1850 roku Wiktor Markowski, 
który na tym stanowisku po-
został do kwietnia następnego 
roku. 

Od 1851 do 1862 roku burmi-
strzem był Bartłomiej Serafiński. 
Zastąpił go Wiktor Markowski. 
Za jego rządów akta stanu cywil-
nego zaczęto prowadzić w języku 
rosyjskim. Kolejny włodarz mia-
sta – zastępca burmistrza swoją 
funkcję pełnił tylko dwa miesią-
ce. Niestety nie wiemy dlaczego 
tak krótko? Przez dwa lata bur-
mistrzem był Fryderyk Zonka. 
Ostatnim, do 1876 roku, był nato-
miast Stanisław Kuskowski lub 
Kurkowski 

W 1876 roku władze carskie 
zdegradowały wiele małych mia-
steczek w Królestwie Polskim do 
rangi wsi. Urząd burmistrza zde-
gradowano do funkcji wójta. Taki 

10 listopada 1918 roku twór-
ca Legionów Polskich Józef Pił-
sudski wyszedł z niemieckie-
go więzienia i przyjechał do 
Warszawy. Sprawująca w niej 
władzę Rada Regencyjna prze-
kazała 11 listopada wodzowi 
uprawnienia nad formującym 
się wojskiem. W tym czasie nie-
mal w każdym mieście zaboru 
rosyjskiego zaczęto rozbrajać 
Niemców. Polacy przejmowali 
władzę. 

Mieszkańcy naszego re-
gionu przygotowywali się do 
tego momentu od kilku tygo-
dni. Jeszcze w czasie wojny na 
terenie ówczesnego powiatu 
rypińskiego, a należał do nie-
go także Dobrzyń nad Drwęcą 
z okolicznymi miejscowościami 
powstała tajna Polska Organi-
zacja Wojskowa. Na jej czele pod 
koniec I wojny światowej stał 
w powiecie właściciel cegielni 
w Gulbinach Ludwik Abczyń-
ski. Do organizacji należeli nie-
mal wszyscy okoliczni ziemia-
nie. W ich majątkach odbywały 
się spotkania, gdzie ustalano 
planowany przebieg przejmo-
wania władzy. 

Jedno z takich spotkań od-
było się na początku listopada 
1918 roku w majątku Bolesława 
Płoskiego w Sokołowie koło Do-
brzynia. Tak przebieg spotkania 
opisuje w swych pamiętnikach 
ziemianin Bogdan Chełmicki: 

„Uczestniczyło w nim ponad 
20 osób. Nastrój na zebraniu był 
podniecony, gdyż już od paru 
dni rozchodziły się pogłoski 
o niepowodzeniach Niemców na 
zachodzie oraz o gwałtownym 
załamaniu się Austrii. Wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że koniec 
wojny nadchodzi. Jednocze-
śnie odczuwało się wzmocnio-
ną działalność P.O.W. . Gdy na 
zebraniu toczyła się ożywiona 
wymiana zdań na tematy ak-
tualne, nagle rozległ się turkot 
nadjeżdżającego pojazdu i do 
pokoju wpadli Lissowski z Lip-
nowskiego, Abczyński – miej-
scowy Komendant P.O.W i Żół-
towski. Oświadczyli, że Austria 
już skapitulowała [3 listopada 
1918 – przyp. S.W.], Niemcy 
przejawiają niepokój, władze 
ich koncertują się w pewnych 
punktach miasteczek i wszyst-
ko wskazuje na to, że lada chwi-
la nastąpią ważne wypadki”. 

Na tym samym spotkaniu 
ustalono podział obowiązków. 
Władze wojskową nad powia-
tem przejąć miała Polska Or-
ganizacja Wojskowa. Wybrano 
także starostę. Miał nim zostać 
Kazimierz Gorczyński. Pomagał 
mu Jerzy Siemiątkowski, wła-
ściciel majątku w Wąpielsku, 
który odpowiedzialny był za 
sprawy aprowizacyjne. 

Synowie właścicieli ma-
jątków także się organizowali. 

Większość udała się do Warsza-
wy, Włocławka, Płocka  i Płoń-
ska, gdzie wstąpiła do formują-
cych się oddziałów wojskowych. 
Zrobił tak autor cytowanych 
wspomnień Bogdan Chełmicki, 
który wraz ze swoim kuzynem 
Janem z Białkowa wstąpił do 
polskiej armii. 

11 listopada 1918 roku Po-
lacy – członkowie POW zaję-
li w Rypinie koszary, pocztę, 
składy zboża oraz kolejkę kon-
na z Rypina do Dobrzynia nad 
Drwęcą. Wspomniany już Sie-
miątkowski wykupił od Niem-
ców część broni, którą przeka-
zano formującym się służbom 
porządkowym. W tym samym 
czasie w drugim z wymienio-
nych miast przebywający od 
1914 roku Niemcy oddali wła-
dzę.  Nie doszło do żadnych 
starć. Okupanci wycofali się do 
Golubia. 

Powstała pierwsza w po-
wiecie rypińskim niepodległa 
polska rada powiatowa. W wy-
dziale wykonawczym zasiedli 
K. Gorczyński. J. Siemiątkow-
ski, S. Baczewski, S. Sierocki, M. 
Bartłomiejus. Na czele policji 
stanął Ludwik Abczyński. Po-
nadto istniała Milicja Ludowa 
oraz Straż Ludowa. Członkowie 
dobrzyńskiej straży organi-
zowali przerzut przez granicę 
(Drwęcę) ochotników, którzy 
chcieli walczyć z Niemcami 

w postaniu wielkopolskim. 
Golub musiał czekać na 

niepodległość do stycznia 1920 
roku. Wówczas na mocy posta-
nowień traktatu wersalskiego 
Pomorze zostało włączone do 
Polski. 

Prosimy naszych czytelni-
ków o informacje o mieszkań-

cach Dobrzynia i okolic, którzy 
służyli w Polskiej Organizacji 
Wojskowej, Legionach Polskich 
oraz walczyli w powstaniu 
wielkopolskim. Czekamy na 
państwa telefony pod numerem 
608154720 lub w redakcji CGD.

Szymon Wiśniewski

Jak Dobrzyń odzyskał 
niepodległość?

XX wiek  11 listopada 1918 roku mieszkańcy Dobrzynia rozbroili placówkę niemiecką. Okupanci wy-
cofali się do Golubia bez oddaniu strzału. Polacy przejęli również kolejką konną łączącą Dobrzyń z Rypi-
nem

Ważne daty zWiązane z odzyskaniem przez 
polskę niepodległości

• 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego w bliżej nie-
określonych jeszcze granicach.
• 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu, oznaczające formalne 
zaistnienie Królestwa Polskiego.
• 12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.
• 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
• 23 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.
• 31 października 1918 - rozbrojenie wojsk austro-węgierskich w Krakowie.
• z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 
Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
• 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.
• 11 listopada 1918 przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej (będącej częścią 
zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą 
Wojsk Polskich;
• po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wyco-
fywać się z Królestwa Polskiego;
• rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie;
• objęcie nadburmistrzostwa miasta Poznania przez Polaka, Jarogniewa Drwęskiego.
• 12 listopada 1918 - Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworzenia rządu 
narodowego.
• 14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchniej władzy pań-
stwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową państwa (na razie bez formalnego 
określenia nazwy urzędu).
• 15 listopada 1918 - Nr 204 „Monitora Polskiego” otrzymuje podtytuł „Dziennik Urzędowy Repu-
bliki Polskiej”. Zmiana nazwy państwa polskiego z „Królestwa Polskiego” na „Republikę Polską”.
• 17 listopada 1918 - Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem ministrów 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.
• 19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Republiki Polskiej.
• 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego. Józef 
Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.
• 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.
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Błędy w opiece
W czasie I wojny światowej, gdy w miastach sytu-
acja żywnościowa nie była najlepsza, światłe umy-
sły wymyśliły akcję pod nazwą „Ratujmy dzieci”. 
Maluchy z Warszawy wysyłano na wieś, w tym do 
powiatu lipnowskiego.

XX wiek

W większości przypadków 
dzieci miały się bardzo dobrze. 
Pozostawały w wiejskich rodzi-
nach i tam stawały się częścią 
familii. Oczywiście uczestni-
czyły w życiu gospodarstwa 
i pomagały gospodarzom. Nie-
stety zdarzały się błędy i to 
potworne. Najsmutniejsza 
sytuacja zdarzyła się w Wę-
giersku nieopodal Dobrzynia 
nad Drwęcą. Sprowadzany do 
tej wsi Franciszek Kowalski 8 
czerwca 1918 roku zginął. Zo-
stał przygnieciony drewnem 
zgromadzonym na podwórzu 
gospodarstwa. Rodzina, która 
go przygarnęła była zdruzgota-
na. Kolejne błędy polegały na 
puszczaniu dzieci piechotą na 
spore odległości. Najbardziej 
znany tego typu przypadek do-
tyczył Anny Łasak, która z Zę-
bowa w obecnej gminie Obrowo 
dotarła na piechotę aż do Wło-
cławka. To 54 km, czyli dwa dni 
marszu. Co musieli przeżywać 
rodzice biednej Ani?

– Uspokójcie się. Da Bóg, że 
ją znajdziemy! –  napisała p. 

E Zielińska z Łążyna do pana 
Łasaka, ojca dziewczynki, któ-
ry mieszkał przy ul. Nowo 
Karolkowej 6 w Warszawie. 
Jedna z gmin chciała przygar-
nąć do siebie także studentkę 
z Warszawy, której miały to-
warzyszyć dzieci. Panienka 
miała zajmować się m.in. na-
uczaniem miejscowych dzieci. 
Nazywała się Pola Wyszyńska 
i była studentką drugiego kur-
su Instytutu Pedagogicznego. 
Osłabiona przebytym w War-
szawie tyfusem panna przyby-
ła i dostała pod opiekę 30 dzie-
ci, które zawiozła do wsi. Na 
miejscu okazało się, że nie ma 
osób, które chciałyby przygar-
nąć maleństwa. Sama nauczy-
cielka została dokwaterowana 
do niemieckiej rodziny, a wa-
runki w domu były bardzo 
trudne. Nauczycielka chodzi-
ła zaopatrywać się w chleb do 
sąsiedniego dworu. W końcu 
nowa pani pedagog wyjechać 
przez Gójsk i Lipno do Warsza-
wy.

(pw)

Salomon Abraham urodził 
się 17 marca 1828 roku w Dobrzy-
niu. Wraz z młodszym bratem 
Hymanem opuścił miasteczko, 
gdy tylko osiągnął wiek dojrza-
ły. Pierwsze wiadomości o jego 
pobycie w USA pochodzą z 1857 
roku. Wraz z bratem wsiadł do 
pociągu Oregon Trail i wyruszył 
na zachód. Jego celem była nie-
wielka osada Rosenburg. Liczyła 
sobie kilka domów. Na miejscu 
kupili drewno i zaczęli wzno-
sić dom. W 1865 roku  Abraham 
miał już żonę – Julię Hinkel. 
Było po wojnie secesyjnej. Kraj 
był wyniszczony, a rząd, by roz-
bujać rolnictwo zaproponował 
każdemu chętnemu 160 akrów 
ziemi. Abraham skorzystał z tej 
możliwości.  Działka nie była 
najpiękniejsza. Położona w te-

renie górzystym. Zajął się także 
innym, przyszłościowym biz-
nesem – budową kolei. Dora-
dzał firmom kolejowym, gdzie 
mają przebiegać tory. Kupował 
ziemię i inwestował. Wkrótce 
wzniósł nawet stację kolejową 
z młynem i tartakiem. Swoje 
mini miasto nazwał pierwot-
nie na część żony – „Julia”. Jego 
inwestorzy kolejowi byli z tego 
powodu bardzo niezadowoleni. 
Po ostrej wymianie zdań na-
zwę miejscowości zmieniono na 
Glandale. Nazwę „Julia” otrzy-
mał tylko budynek miejscowej 
poczty i telegrafu. Dziś liczy ono 
ok. 874 mieszkańców.

W latach 80-tych XIX wie-
ku do Glendale zaczęli przyby-
wać Żydzi z rosyjskiej Odessy. 
Uciekali przed coraz częstszy-

mi pogromami. W ich wyniku 
dochodziło do pobić i zabójstw. 
W okolicy Glandale stworzyli 
swoją dzielnicę nazwaną „Nową 
Odessą”. Salomon Abraham po-
średniczył w transakcji kupna 
ziemi przez 26 żydowskich osad-
ników. W 1883 roku do pierwszej 
grupy dołączyło kolejnych 60 
rodzin.

Osada nie przetrwała próby 
czasu. Na skutek podziałów na 
tle politycznym i religijnym jej 
mieszkańców ubywało, a w 1901 
roku została włączona w granice 
miasteczka Glendale. Była for-
mą utopii, komuny, która mia-
ła wyżywić wszystkich swoich 
członków. To, co nie udało się 
w Nowej Odessie powiodło się 
kilkadziesiąt lat później w Pale-
stynie. Tam żydowscy osadnicy 
postąpili podobnie zakładając 
kibuce, czyli wspólne gospodar-
stwa rolne. Istnieją do dziś. Nam 
pozostaje tylko wspomnienie 
tego, że jeden z mieszkańców 
Dobrzynia był założycielem jed-
nego z amerykańskich miaste-
czek. Być może to dobry pomysł 
na nawiązanie relacji między 
Golubiem-Dobrzyniem a Glen-
dale?

(pw), fot. internet

Salomon założyciel
Małe miasteczko w stanie Oregon ma w swojej historii silny dobrzyński ak-
cent.

XIX wiek

Pani od wycieraczek
POSTACI  Czy ktoś z Państwa spróbował jechać samochodem w pełnym deszczu bez użycia wycie-
raczek? Miejmy nadzieję, że nie, ponieważ to bardzo ryzykowny eksperyment. W początkach moto-
ryzacji samochody stawały się niemal bezużyteczne podczas opadów. Wszystko zmieniło się dzięki 
wynalazkowi niepozornej kobiety – Mary Anderson. Ówczesne koncerny motoryzacyjne obeszły się 
z nią bardzo nieładnie

Mary Anderson urodziła się 
1866 roku. Na ziemiach polskich 
był to okres bezpośrednio po po-
wstaniu styczniowym. Mary uro-
dziła się na amerykańskiej pro-
wincji, w górach stanu Alabama. 
Początkowo mieszkała na wsi, ale 
kiedy zmarł jej tato przeniosła się 

z matką i siostrą do rozwijające-
go się miasteczka Birmingham. 
Mary była samodzielną kobie-
tą. Prowadziła m.in. ranczo oraz 
winnicę. W wolnych chwilach 
lubiła wymyślać rożne wynalaz-
ki. Największy z nich narodził się 
podczas jej wyprawy do Nowego 
Jorku w 1902 roku. Jadąc tram-
wajem, w zimowy, mroźny dzień 
zauważyła jak kierowca miał ol-
brzymie problemy, ponieważ szy-
ba tramwaju pokrywała się parą 
wodną i to od zewnątrz. Opera-
tor co chwila wysiadał z tram-
waju i przecierał dużą szybę. Po 
powrocie do Alabamy Mary przy 
pomocy zatrudnionego inżynie-
ra opracowała model pierwszych 
wycieraczek. Były one obsługiwa-
ne ręcznie od wewnątrz pojazdu 
przy pomocy metalowej wajchy. 
Sama wycieraczka miała dość 
podobny do dzisiejszego wygląd. 

Wracała na pozycję początkową 
dzięki zastosowaniu w niej sprę-
żyny. Kolejnym krokiem było 
opatentowanie wynalazku. Pa-
tent chronił prawa wynalazczyni 
przez 17 lat.

W 1905 roku Mary Anderson 
udała się ko firm produkujących 
automobile usiłując sprzedać 
prawa do patentu. Jedna z firm 
odpowiedziała, że „nie uważa iż 
urządzenie nie posiada warto-
ści komercyjnej”. Dopiero w 1920 
roku, gdy prawa do patentu wy-
gasły firmy masowo zaczęły 
montować w swoich automobi-
lach wycieraczki. Używali do tego 
projektu Mary Anderson, ale nie 
musieli jej nic płacić. Pierwsze 
wycieraczki w standardzie mon-
tował od 1922 roku producent aut 
Cadillac.

Mary Anderson do końca ży-
cia mieszkała w miasteczku Bir-

mingham. Zajmowała się obsługą 
kamienic aż do śmierci w wieku 
87 lat. Mary była jedną z nielicz-
nych kobiet, które sięgnęły po pa-
tentowanie swoich wynalazków. 
W dziedzinie motoryzacji wyka-
zała się Amerykanka Margaret 
Wilcox, która jeszcze w XIX wieku 
skonstruowała pierwszy nawiew 
samochodowy, który miał ogrze-
wać atmosferę w mroźnej kabinie 
automobilu. System składał się 
z rurek wypełnionych wodą, pod-
grzewaną przy pomocy silnika. 
Sama idea projektu przetrwała do 
dziś.

Kolejną kobietą mającą 
wpływ na motoryzację była 
uchodźczyni z Niemiec podczas II 
wojny światowej Helene Rother. 
Była projektantką, która nada-
wała ton wystrojowi wnętrz sa-
mochodów amerykańskich po II 
wojnie światowej.

Pionierką była Mary Dixon 
Kies. Opracowała ona sposób łą-
czenia włókien traw z wełną 
i dzięki temu uratowała amery-
kański przemysł włókienniczy, 
który cierpiał w 19809 roku na 
skutek nałożonego przez Wielką 
Brytanię embarga na wszelkie to-
wary z Europy.

Bardzo ciekawy jest przypa-
dek Sary Goode z Chicago. Była to 
murzynka, która nie potrafiła się 
nawet podpisać. Pod swoim wnio-
skiem patentowym zamiast pod-
pisu zapisała znak „X”. Był 1884 
rok, a patent dotyczył maszyny 
do wyrabiania ciasta. Rok później 
ta sama kobieta skonstruowała 
składane łózko i otworzyła sklep 
meblowy w Chicago. Jej łózka roz-
chodziły się jak ciepłe bułeczki, 
ponieważ po złożeniu mogły słu-
żyć za biurka.  

(pw),  fot. internet 
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Auto-Moto
Kupię/Sprzedam

Sprzedam Opla Astrę II, rocznik 2000, 
pojemność silnika 1,6, przegląd ważny 
rok, kolor wiśniowy, cena 4200 zł do 
negocjacji. Tel. 721-822-669

Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 2999

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 2999

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

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

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

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

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

Wynajmę pomieszczenia pod biuro w Go-
lubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17, kontakt tel.  
533 456 570 

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

Działka budowlana 30 arów, 10 arów, uzbrojona 
podzielona, tel. 542 897 347

Sprzedam grunty orne 6,4 ha, mieszalnik do pasz 
1000 kg, śrutownik ssąco-tłoczący, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony. Zbójno, tel. 665 772 484

Sprzedam dom piętrowy, wszystkie media, 
garaże, duży ogród, ogrodzone, Zbójno, tel.  
609 106 733

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwowa, garaże (bla-
szaki), tel. 514 866 203 lub 56 474 09 20

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-
szy, tel. 885 810 599 

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

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

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

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

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel.  
607 981 703

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

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

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

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

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudź-
ba, Golub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel.  
668 237 890

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

Teraz Twoje ogłoszenie drobne ukaże się WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  
Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypińskiego CRY, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego CWA

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

OGŁOSZENIE MOŻEMY PRZYJĄĆ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY
1. Wyślij treść ogłoszenia na adres e-mail: ogloszenia@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wyceną i nr konta do wpłaty.
2. Odwiedź nasze biuro i nadaj ogłoszenie osobiście: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyń

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

Praca
Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! Dar-
mowy kurs języka niemieckiego w Toru-
niu od 12.11 godz. 12:00, w Brodnicy od 
08.11 godz. 12:00. Po kursie - gwaran-
towane oferty pracy. Zadzwoń: 519 690 
440, Promedica24

Poszukuję pracownika do rozwoże-
nia węgla w Wąbrzeźnie, kat. B, tel.  
530 170 270

Poszukuję pracownika do punktu sprze-
daży węgla w Golubiu-Dobrzyniu, tel. 
530 170 270

Mechanika maszyn i urządzeń produk-
cyjnych-atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia i umowa o pracę, Alpha Dam Sp.  
z.o.o., 87-207 Dębowa Łąka 45, e-mail: 
info@alphadam.com,  tel. 56 646 2007 

Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia 
i Zbytu ,,SCH” w Golubiu-Dobrzyniu 
zatrudni od zaraz na stanowisko Ła-
dowacz-Kierowca, kontakt Prezes Ho-
norata Czarnecka, tel. 696 461 461

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

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

Zwierzęta

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

Kupię knury, maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówka, przelew, waga, tel. 725 804 742

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

Sprzedam prosięta 8-mio tygodniowe w ilości 
17 sztuk, cena 250 zł, tel. 504 016 351

Inne

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

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskietel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647
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Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel.  
56 684 18 62

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

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

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

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowale-
wo Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel. 
517 710 660

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Wynajmę garaż murowany z dogodnym wjaz-
dem, tel. 888 789 667 

Sprzedam krajżega+silnik 5,5 kw, wóz kon-
ny, beczka do wody 1000l, Wielgie, tel.  
54 289 73 47

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, rozpał-
kowe, stemple budowlane drewniane, możliwy 
dowóz, tel. 605 338 356

Skupuję złomowe schładzalniki od mleka, chło-
dziarki, silniki, skrzynie samochodowe, silniki 
elektryczne 10 zł/kw i inne, tel. 669 317 943

Myjnie

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanse/bankowość

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskal-
ne, terminale płatnicze, programy Insert, tel.  
600 483 434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 99

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Nowo otwarty salon z firanami zaprasza 
do Golubia-Dobrzynia, ul. Piłsudskiego 
14/1 (naprzeciw Policji). Szeroki wybór 
firan, zasłon, pościeli, obrusów, ręcz-
ników i kołder. Szyjemy na wymiar. Po-
miar u klienta gratis, tel. 509 656 946, 
Facebook : Firanex Wystrój i Aranżacja 
Okien
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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Poza treningami można było 
skorzystać z basenu, sauny oraz 
jacuzzi. Zajęcia z zakresu samo-
obrony i walki na bazie Systemu 
Combat 56 prowadził sensei Ja-
nusz Drywa – 3 dan. 

Golubsko-Dobrzyński Klub 
Karate Kyokushin reprezento-
wała grupa w składzie: Tomasz 
Semeniuk, Dariusz Żydziak, Ani-
ta Matura, Agnieszka Jarosz, 

Krzysztof Lewandowski, Tomasz 
Moskal oraz Artur Mazanowski.

Należy przypomnieć, że 
poza karate kyokushin Drywa 
jest specjalistą od samoobrony, 
technik interwencyjnych służb 
mundurowych, wyszkolenia 
strzeleckiego, systemu walki 
Combat 56 oraz posiada upraw-
nienia instruktorskie PZK – kick 
boxing, k-1.

– Zapraszamy wszystkich 
chętnych w różnym wieku na za-
jęcia karate oraz samoobrony – 
mówi Janusz Drywa.

Treningi form kata oraz ich 
interpretacje prowadził shihan 
Artur Wilento – 5 dan, który 
również był organizatorem se-
minarium.

(ToB)
fot. nadesłane

– Ideą biegu było uczczenie w 
niekonwencjonalny sposób rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę oraz integracja szkół 
podstawowych z gminy Zbójno 
– tłumaczy Sylwester Poczwar-

dowski ze Szkoły Podstawowej 
w Klonowie. – Na mecie czekała 
na uczestników biegu gorąca gro-
chówka i słodki poczęstunek.

Organizatorzy wręczyli 
wszystkim uczestnikom pamiąt-

kowe medale. Kolejnym wydarze-
niem w ramach obchodów odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
był mecz piłki nożnej, w którym 
udział wzięli reprezentanci szkół 
i pracownicy Urzędu Gminy Zbój-
no. Rozgrywki piłkarskie zakoń-
czyły się remisem 4:4.

– Kibicowanie zawodnikom 
w ich wysiłkach sportowych jest 
dobrym sposobem na podkreśle-
nie wartości, którymi kierowali 
się ojcowie niepodległości, a któ-
re są bliskie fanom sportu: przy-
wiązanie do ojczyzny, ciężka pra-
ca, poświęcenie i walka do końca 
– zauważa Poczwardowski.

W wydarzeniach uczestniczy-
li m.in. dyrektorzy szkół, przed-
stawiciele urzędu gminy z wójt 
Katarzyną Kukielską na czele. 

(ToB)
fot. nadesłane

Karatecy w Ciechocinku
W dniach 3-4 listopada w Ciechocinku odbyło się seminarium form kata oraz 
samoobrony na bazie systemu Combat 56. Szkolenie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem, wzięło w nim udział ponad 50 osób z różnych ośrodków Polski.

Sztuki walki

pobiegli dla Niepodległej 
BIEGI  7 listopada w Szkole Podstawowej w Klonowie został zorganizowany Sztafetowy Bieg Niepodległo-
ści. Wzięli w nim udział m.in. uczniowie ze szkół w Klonowie, Zbójnie, Działyniu i Rużu

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

C-360, C-330, C-385, Zetor, Jumz, ogumienie.
W¹brzeŸno, ul. Topolowa 16

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75

R E K L A M A

Sprzedam w drodze licytacji w dniu: 29.11.2018 r. o godz. 09:30

lokal mieszkalny sk³adaj¹cy siê z trzech pokoi, 

kuchni, ³azienki, przedpokoju i pokoju na

poddaszu o pow. 104,40 m2. W³aœcicielom tego 

lokalu przys³uguje udzia³ wynosz¹cy

104/220 czêœci we w³asnoœci czêœci wspólnych budynku 

i we w³asnoœci dzia³ki gruntu pod budynkiem.

Po³o¿enie: Ga³czewko 6, gmina: Golub-Dobrzyñ

Cena wywo³ania: 102 000,00 z³ adres www: www.bit.ly/14533-1

Bli¿szych informacji udziela kancelaria Komornika:

Tel.: 56 683 28 02, e-mail: golub@komornik.pl

Sprzedam w drodze licytacji w dniu: 29.11.2018 r. o godz. 10:00

lDzia³kê oznaczon¹ o pow.15.98.00 ha, zabudowana budynkiem 

mieszkalnym o pow. u¿ytkowej 144 m2 (piwnica, parter, poddasze), 

budynkiem gospodarczym o pow. u¿ytkowej 36,40 m2, stodo³¹ o 

powierzchni 220 m2, obor¹ o pow. 92,60 m2. Dzia³ka 

sklasyfikowana jest jako u¿ytki rolne: RIIIb- 5,69 ha , RIVa - 7,64 ha, 

RIVb - 1,90 ha, S- RIVa - 0,43 ha, W-0,09 ha, Br -RIVa - 0,23 ha. 

Nieruchomoœæ z ustanowionymi s³u¿ebnoœciami.

Po³o¿enie: P³onne, gmina: Radomin

Cena wywo³ania: 645 823,33z³ adres www: www.bit.ly/15633-2

Bli¿szych informacji udziela kancelaria Komornika:

Tel.: 56 683 28 02, e-mail: golub@komornik.pl
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Piłka nożna

Rollercoaster w Zbójnie 
na zakończenie rundy
Pogrom Zbójno w ostatnim jesiennym meczu zmierzył się z Elaną II Toruń. 
W spotkaniu padło aż dziesięć bramek, a szala zwycięstwa przechylała się kilku-
krotnie.

Saturn OStrOwite
VS.

POmOrzanin tOruń

5 (3: 0) 1
Gole dla Saturna:

Falkiewicz x3, Dziankowski, 
Siemiątkowski

Skład

Jasiński – Cichowicz, Dziankowski, Jeka 
(46’ Zarański), Kępczyński, Konarzewski, 
Licznerski, Maruszak (75’ Hejnowski), 
Pietruszyński (65’ Rumiński), Siemiątkow-
ski, Falkiewicz

POgrOm zbójnO
VS.

elana ii tOruń

4 (4: 3) 6
Gole dla Pogromu:

K. Nowicki, Grochocki, M. Nowicki, 
D. Skrzeszewski 

Po ubiegłotygodniowej bole-
snej porażce z Gwiazdą Starogród 
aż 0:7 podopiecznych Piotra Ra-
bażyńskiego czekał kolejny nie-
łatwy mecz. Do Zbójna zawitał 
bowiem zespół Elany II Toruń, 
który nierzadko jest wzmacniany 
zawodnikami pierwszej drużyny, 
występującej w II lidze. Przekonała 
się o tym między innymi Drwęca, 

która w ubiegłym tygodniu gładko 
przegrała z torunianami 0:5. Do-
datkowo podstawowy bramkarz 
gospodarzy, Robert Jarzębowski 
z powodów służbowych nie mógł 
zagrać w sobotnim spotkaniu, 
a jego miejsce zajął niedoświadczo-
ny zawodnik z bloku defensywne-
go. 

Pierwszy kwadrans spotkania 

był dość wyrównany, z delikatnym 
wskazaniem na ekipę Pogromu, 
która bez kompleksów ruszyła na 
teoretycznie silniejszego rywala. 
Mimo to po dograniu z rzutu wol-
nego i strzale głową to goście objęli 
prowadzenie w 17. minucie. Trzy 
minuty później było już 2:0, kiedy 
niepilnowany zawodnik Elany ude-
rzył zza pola karnego poza zasię-
giem ramion bramkarza. W tym 
momencie można było mieć obawy 
przed drugim pogromem Pogromu 
z rzędu, jednak obawy te okazały 
się nieuzasadnione. W 28. minucie 
gospodarze rozegrali szybką akcję, 
w efekcie której Jakub Nowicki wy-
szedł na czystą pozycję i pokonał 
golkipera gości. Dwie minuty póź-
niej był już remis, kiedy po zagra-

Podopieczni Kamila Falkie-
wicza w tym sezonie imponują 
formą. Przed niedzielnym spotka-
niem mieli bilans 7-2-1, co stawia 
ich w roli jednego z pretendentów 
do awansu. Tym razem „Kosmicz-
ni” gościli u siebie Wisłę Pędzewo, 
która w ubiegłym tygodniu pew-
nie pokonała Spartę Łubianka 4:1. 

Pogoda w niedzielne popołu-
dnie zdecydowanie nie zachęcała 
do grania w piłkę. Zimny wiatr 
dawał się we znaki zawodnikom 
i kibicom. Tych drugich postano-
wił rozgrzać juz w 7. minucie Se-
bastian Dziankowski, jednak jego 
strzał przeleciał ponad bramką. 
Kilka minut później zakotłowało 
się w polu karnym gospodarzy. Ja-
rosław Jasiński wyszedł z bramki, 
a jeden z zawodników Wisły kop-
nął prosto do „pustaka”, jednak 
na posterunku był Rafał Siemiąt-
kowski, który wybił piłkę niemal 
z linii bramkowej.  W 16. minucie 
ponownie z daleka przymierzył 
Dziankowski, jednak piłka pole-

ciała obok bramki. 
W końcu jednak zawodnicy 

z Ostrowitego dali swoim sympa-
tykom powody do radości. W 20. 
minucie Kamil Falkiewicz wyłuskał 
obrońcy piłkę na prawej stronie 
i posłał dobre podanie do Siemiąt-
kowskiego, który z chirurgiczną 
precyzją umieścił piłkę w siatce. 
Już dwie minuty później Siemiąt-
kowski odwdzięczył się Falkiewi-
czowi dobrym dograniem z rzutu 
rożnego i zrobiło się 2:0. W 39. 
minucie bramkę zdobył Paweł 
Licznerski, jednak sędzia liniowy 
dopatrzył się spalonego i bramka 
nie została uznana. Cztery minuty 
później jeden z zawodników Wisły 
we własnym polu karnym posta-
nowił zastosować na Falkiewiczu 
chwyt rodem z wrestlingu, a arbi-
ter główny bez wahania wskazał 
na jedenasty metr. Do piłki pod-
szedł sam poszkodowany i pod-
wyższył wynik na 3:0. 

Druga połowa to tylko po-
twierdzenie dominacji gospo-

darzy. W 65. minucie hat-tricka 
skompletował Falkiewicz, a w 89. 
trafił Dziankowski. Gości stać było 
tylko na honorową bramkę, strze-
loną w 85. minucie przez Macieja 
Suchowięckiego. Saturn z dorob-
kiem 26 punktów spędzi zimę na 
drugim miejscu w tabeli, ze stratą 
pięciu oczek do lidera, Błękitnych 
Podwiesk. 

Tekst i fot. (LB)

saturn wygrywa na koniec rundy
Piłka nOżna  W jedenastej, ostatniej jesiennej kolejce B-klasy Saturn Ostrowite podejmował na swo-
im boisku Wisłę Pędzewo. Gospodarze gładko rozprawili się z przyjezdnymi 5:1 i zimę spędzą na drugim 
miejscu w tabeli

niu z rzutu rożnego celną główką 
popisał się Darek Grochocki. Po-
grom ewidentnie poczuł krew i nie 
zamierzał wypuszczać z uścisku 
wyraźnie oszołomionego rywala. 
W 35. minucie trybuny eksplodo-
wały, kiedy kolejny rzut rożny na 
bramkę zamienił Damian Skrze-
szewski. Chwilę później Jakub No-
wicki wyłuskał piłkę w środku pola 
i wychodził sam na sam z bramka-
rzem, jednak przegrał pojedynek 
biegowy. Wyraźnie podrażnieni 
goście nie zamierzali odpuszczać, 
w efekcie czego niepilnowany na-
pastnik torunian w 42. minucie 
doprowadził do remisu. I kiedy już 
wydawało się, że zespoły zejdą na 
przerwę przy wyniku 3:3, niefra-
sobliwość obrońców wykorzystał 
Mateusz Nowicki i wyprowadził 
gospodarzy na prowadzenie.

Na początku drugiej połowy 
Pogrom mógł powiększyć prowa-
dzenie, jednak mierzony strzał Gro-
chockiego z rzutu wolnego trafił 
tylko w poprzeczkę. W 55. minucie 
goście domagali sie rzutu karnego 
po nieprzepisowym ich zdaniem 
zagraniu gospodarzy, jednak sę-
dzia pozostał niewzruszony. Nie-
stety, trzy minuty później nie było 

już wątpliwości co do „jedenastki”, 
pewnie wykorzystanej przez toru-
nian. To rozwiązało worek z bram-
kami, bowiem w ciągu kolejnych 
czterech minut Elana strzeliła jesz-
cze dwie bramki i nagle z wyniku 
4:3 zrobiło się 4:6. Tak szybko stra-
cone bramki chyba podkopały mo-
rale Pogromu, który nie miał już 
chyba sił na kolejną pogoń za wy-
nikiem. Reszta spotkania upłynęła 
pod znakiem kontrolowania meczu 
przez gości, sporadycznie łamane-
go przez próby ataków Pogromu. 
Choć ostatecznie podopieczni tre-
nera Rabażyńskiego przegrali, to 
nie sposób nie docenić ich postawy 
oraz zawziętości w walce z silniej-
szym rywalem. Przerwę zimową 
Pogrom spędzi na 10. miejscu tabeli 
z dorobkiem 18 punktów. 

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

TABELA
Lp. Nazwa Mecze Zw. Rem. Por Bra
1. Błękitni Podwiesk 11 10 1 0 34:8

2. Wisła Grudziądz 11 8 2 1 37:17

3. Saturn Ostrowite 11 8 2 1 35:21

4. Opatrunki Toruń 11 7 1 3 28:19

5. Ogniwo Zegartowice 11 6 1 4 30:23
6. Wisła Pędzewo 11 6 1 4 20:16
7. Legia II Chełmża 10 6 0 4 34:18
8. Kasztelan Papowo B. 11 5 3 3 19:16
9. Tartak Klamry 11 4 1 6 25:27
10. Piast Łasin 10 4 0 6 19:22
11. Start Toruń 8 3 2 3 23:14
12. LZS Steklin 11 3 1 7 16:37
13. Sparta Łubianka 10 3 0 7 22:23
14. Zryw Wrocki 10 1 1 8 4:30
15. Cyklon Kończewice 10 1 0 9 9:40
16. Zryw Książki 11 1 0 10 19:43



TABELA
Lp. Nazwa Mecze Zw. Rem. Por. Br.
1. Olimpia II Grudziądz 15 12 2 1 64:8

2. Victoria Czernikowo 15 11 1 3 50:20

3. Elana II Toruń 15 11 1 3 84:22

4. Stal Grudziądz 15 9 4 1 45:13

5. Drwęca Golub-Dob. 15 8 1 6 37:34
6. Legia Osiek 15 7 4 4 52:42
7. Zamek Bierzgłowski 15 6 3 6 29:57
8. LZS Świedziebnia 15 5 5 5 31:40
9. Unislavia Unisław 15 6 2 6 28:35
10. Pogrom Zbójno 15 6 0 8 27:37
11. Węgrowianka Węgro. 15 5 1 9 26:50
12. Gwiazda Starogród 15 4 3 8 39:45
13. Wojownik Wabcz 15 4 1 9 27:38
14. LZS Bobrowo 15 4 0 11 20:58
15. Orzeł Głogowo 15 3 2 10 22:46
16. Pomowiec Kijewo K. 15 1 2 12 12:48
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Piłka nożna

Patriotyczny turniej
11 listopada, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w całym kraju od-
bywało się wiele różnych imprez, mających na celu upamiętnienie tej ważnej dla 
wszystkich Polaków daty.

W ubiegłym tygodniu biało-
niebiescy stoczyli nierówną walkę 
z Elaną II Toruń, która wzmocniona 
kilkoma zawodnikami z drugoli-
gowej drużyny łatwo ograła naszą 
ekipę 5:0. Tym razem zadanie wy-
dawało się dużo łatwiejsze. Orzeł 
Głogowo okupuje dolne rejony ta-
beli, odnosząc ostatnie zwycięstwo 
w połowie października.

Drwęca Golub-Dobrzyń wy-
szła na ten mecz podwójnie zmo-
tywowana, a to za sprawą małej 
mieszkanki naszego miasta, Mai. 
Dziewczynka choruje na cukrzycę 
typu 1 i pilnie potrzebuje pompy 
insulinowej, która niestety nie jest 
refundowana. W trakcie spotkania 
na stadionie odbyła się zbiórka 
pieniędzy, w którą chętnie włączyli 
się wszyscy zgromadzeni. W tym 
miejscu chcielibyśmy zachęcić na-
szych czytelników do choćby sym-
bolicznych wpłat dla Mai – więcej 
szczegółów pod adresem https://
zrzutka.pl/pompa-dla-mai. 

Wracając do samego meczu, 
uczciwie trzeba przyznać, że od 
początku gospodarze nadawali ton 

spotkaniu, często goszcząc na po-
łowie rywala. Wynik otworzył w 18. 
minucie Szymon Szyjkowski, który 
strzelił gola bezpośrednio z rzutu 
rożnego. Już cztery minuty później 
było 2:0, kiedy obroniony strzał 
Szyjkowskiego dobił Darek Gołoś. 
Chwilę później Orzeł mógł być już 
na łopatkach, jednak po strza-
le Sebastiana Cedro chorągiewka 
sędziego liniowego powędrowała 
w górę, sygnalizując spalonego. 
Niestety, w 27. minucie po szybkiej 
kontrze Adrian Brzustewicz ograł 
Bojanowskiego i kopnął do pustej 
bramki na 2:1. Drwęca jednak nie 
odpuszczała, czego efektem był gol 
po potężnym uderzeniu z lewego 
skrzydła Darka Gołosia.

– Druga połowa spotkania 
była podobna do pierwszej – rela-
cjonuje Błażej Jagielski, kierownik 
Drwęcy. – Orzeł wprowadził kil-
ku zawodników i poprawił swoją 
grę. Szczególnie ataki lewą stroną 
boiska stanowiły dla nas duże za-
grożenie. Mecz nie należał do naj-
ładniejszych w naszym wykonaniu. 
Graliśmy  głównie fizycznie w środ-

ku pola, a że mamy młody zespół 
to czasami trudno było sforsować 
zasieki rywali.

W 80. minucie bardzo poważ-
nej kontuzji nabawił się Patryk Sit-
kowski, który zerwał mięsień dwu-
głowy i czeka go prawdopodobnie 
operacja i kilka miesięcy rehabili-
tacji. Tuż przed końcem spotkania 
Orzeł Głogowo zdobył bramkę na 
3:2, która padła po perfekcyjnej 
wrzutce z wolnego prosto na głowę 
Wojciecha Błażejewskiego. Chwi-
lę później sędzia zakończył mecz, 
a Drwęca mogła świętować ósme 
zwycięstwo w tym sezonie. 

Warto wspomnieć, że w wyj-
ściowym składzie znalazło się 
dwóch debiutantów z drużyny ju-
niorów, Sebastian Cedro i Kamil 
Romanowski. Obaj zaprezentowali 
się z bardzo dobrej strony, ale na 
szczególne wyróżnienie zasługuje 
ten drugi. Od początku do końca 
był niesamowicie aktywny, wygry-
wał pojedynki ze znacznie bardziej 
doświadczonymi zawodnikami, 
a oprócz tego dawał drużynie bar-
dzo dużo w ofensywie. Jeśli utrzy-
ma taką formę, to na wiosnę może 
być bardzo dużym wzmocnieniem 
ekipy Peplińskiego.

Drwęca spędzi zimę na 5. miej-
scu w tabeli z dorobkiem 25 punk-
tów. Ekipa Peplińskiego kończy 
treningi wraz z końcem listopada, 
a przygotowania do rundy wiosen-
nej ruszą w pierwszych tygodniach 
stycznia. 

Tekst i fot. (LB)

Nie inaczej było w naszym 
mieście, które tego dnia oferowa-
ło wiele możliwości włączenia się 
w obchody święta. Jedną z nich był 
turniej piłkarski, zorganizowany 
na „Orliku” przez opiekuna, Lesz-
ka Warlikowskiego oraz Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Golubiu-Do-
brzyniu. W szranki stanęły cztery 
drużyny – LZS Białkowo, Golub 
Team, Tir Wit oraz Iskra Dulsk. 

Turniej został rozegrany sys-
temem „każdy z każdym”, a me-
cze trwały 2x12 minut. Spotkania 

pomiędzy ekipami były bardzo 
wyrównane i na pewno mogły 
cieszyć oko amatorów piłki kopa-
nej. Ostatecznie pierwsze miej-
sce zajęli gracze LZS-u Białkowo, 
którzy mimo remisu z ostatnim 
w końcowej klasyfikacji Tir Wi-
tem, gładko rozprawili się z pozo-
stałymi rywalami. Drugie miejsce 
przypadło Iskrze Dulsk, a na naj-
niższym stopniu podium stanął 
Golub Team. Wyłoniono również 
najlepszego gracza turnieju, któ-
rym został Mirosław Bartoszew-
ski z LZS-u Białkowo. Korona kró-
la strzelców przypadła natomiast 
Sylwestrowi Żuchowskiemu, któ-
ry trafił do bramki rywali cztero-
krotnie. 

Tekst i fot. (LB)

Drwęca Golub-Dobrzyń 
VS.

orzeł GłoGowo

3 (3: 1) 2
Gole dla Drwęcy

Gołoś x2, Szyjkowski

Skład:

Bojanowski – Cedro, Rutkowski, Studziński, 
Gajewski, Gołoś, Pagie (60’ Modrzejewski), 
Pietrzykowski, Piotrowski (65’ Romanow-
ski), Sitkowski (80’ Buczyński), Szyjkowski 
(70’ Niburski)

Wygrali dla Mai
Piłka nożna  W ostatniej kolejce rundy jesiennej Drwęca Golub-Dobrzyń zmierzyła się na własnym 
boisku z Orłem Głogowo. Podopieczni Pawła Peplińskiego pokonali gości 3:2, a swoje zwycięstwo zadedy-
kowali małej Mai, chorej na cukrzycę


