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Nietrzeźwy kierowca doprowadził do tragedii
GMINA CIECHOCIN  W piątkowe popołudnie 29 września w Nowej Wsi kierowca volkswagena pod wpły-
wem alkoholu uderzył w drzewo. W wypadku zginęło dwóch pasażerów 
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Około 15.00 dyżurny golub-
sko-dobrzyńskiej policji otrzy-
mał zgłoszenie o zdarzeniu 
drogowym, do którego doszło 
w Nowej Wsi, na drodze powiato-
wej nr 2121C. Na miejsce zostały 
wysłane służby ratunkowe, któ-
re przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu musiały wydostać pasa-
żerów z roztrzaskanego auta. 

– Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że kierujący 
osobowym VW 28-letni miesz-
kaniec gminy Ciechocin po wyj-
ściu z łuku drogi stracił pano-
wanie nad pojazdem i uderzył 
w drzewo – tłumaczy  asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP w Go-
lubiu-Dobrzyniu. – W wyniku 
uderzenia śmierć na miejscu po-

niósł 20-letni pasażer, natomiast 
drugi 25-letni pasażer zmarł po-
mimo akcji reanimacyjnej, pod-
jętej przez ratowników lotni-
czego pogotowia ratunkowego. 
Kierujący pojazdem z obrażenia-
mi ciała przewieziony został do 
szpitala. Jak ustalili policjanci, 
kierowca był nietrzeźwy.

Na miejscu pracowali funk-

cjonariusze pod nadzorem pro-
kuratora. Na czas czynności wy-
znaczono objazd.

Z danych policji za 2016 rok 
wynika, że kierowcy coraz rza-
dziej siadają za kółko po alkoho-
lu, ale statystyka wciąż nie na-
pawa optymizmem. W ubiegłym 
roku uczestnicy ruchu pod wpły-
wem alkoholu spowodowali 2295 

wypadków, a w 2013 – aż 3001. 
Policja prowadzi systematyczne 
działania, które mają wychwyty-
wać pijanych m.in. „Trzeźwy kie-
rujacy”. Akcja odbywa się także 
co pewien czas w powiecie go-
lubsko-dobrzyńskim. 

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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kolejny wypadek 
w Szafarni 

GMINA RADOMIN  Kilka dni temu na skrzyżowaniu drogi wo-
jewódzkiej z trasą w kierunku Płonnego znów zderzyły się dwa 
auta. Tym razem cztery osoby trafiły do szpitala 

Zmodernizowana droga ma długość ponad 1700 metrów
–  Remont drogi obejmował 

m in. mechaniczne ścięcie pobo-
czy, wbudowanie warstwy odci-
nającej i podbudowy zasadniczej 
na konstrukcji zjazdów i skrzy-
żowań, oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni bitumicznej oraz 
skropienie jej emulsją asfalto-
wą, ułożenie warstwy profilowej 
z betonu asfaltowego, jednokrot-
ne powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni emulsją asfaltową 
i grysami bazaltowymi, wykona-
nie umocnionych poboczy z de-
struktu betonowego – wylicza 
Marzena Marcinkowska z urzędu 

gminy w Zbójnie. 
Uroczystego przecięcia wstę-

gi dokonali: wójt Katarzyna Ku-
kielska, sekretarz gminy Jacek 
Foksiński, radny Bronisław Cie-
chacki, przedstawiciele miesz-
kańców: Waldemar Jurkiewicz 
i Iwona Tomaszewska, inspektor 
nadzoru Antoni Błaszczyński oraz 
Prezes Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych w Lipnie Andrzej Kur-
da. Następnie proboszcz parafii 
Ciepień ks. Sławomir Bącela po-
święcił drogę.

(szyw)
fot. UG

Gmina Zbójno

Droga poświęcona 
W poniedziałek została otwarta droga gminna Adam-
ki – Zbójenko. Długość zmodernizowanego odcinka 
wynosi ponad 1700 metrów.

W połowie września na tym 
samym skrzyżowaniu doszło 
do groźnie wyglądającej koli-
zji. Wówczas kierująca toyotą 
38-latka chciała skręcić w lewo, 
w kierunku Płonnego, przepuści-
ła jeden pojazd, następnie roz-
poczęła manewr, ale nie zauwa-
żyła kolejnego samochodu (VW 
Golfa), który jechał prawidłowo 
i wymusiła pierwszeństwo. Jed-
no z aut dachowało, ale na szczę-
ście obyło się bez poważnych ob-
rażeń. 

We wtorek 26 września, w go-
dzinach popołudniowych, w tym 
samym miejscu znów zderzyły 
się dwa auta, a przyczyną także 

w tym przypadku było wymu-
szenie pierwszeństwa. 

– Skierowani na miejsce po-
licjanci drogówki ustalili, że kie-
rująca osobowym Audi 30-letnia 
mieszkanka gminy Radomin, 
skręcając w drogę powiatową, 
nie ustąpiła pierwszeństwa ja-
dącemu prawidłowo od strony 
Radomina kierującemu osobo-
wym fordem, w wyniku czego 
auta zderzyły się. Następnie audi 
uderzyło w jadący samochód 
osobowy, również marki Ford – 
tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska. 

W wyniku zdarzenia obrażeń 
ciała doznały cztery osoby, które 

trafiły do szpitala. W chwili wy-
padku kierowcy byli trzeźwi. 30-
latka za spowodowanie zdarze-
nia drogowego odpowie przed 
sądem. Grozi jej kara grzywny do 
5 tys. zł. Zostało jej też zatrzy-
mane prawo jazdy. 

– W krótkim odstępie cza-
su było to kolejne zdarzenie na 
tym odcinku drogi wojewódzkiej. 
Dlatego apelujemy o rozsądek 
i ostrożność na drogach. Przepi-
sy ruchu drogowego, znaki, ogra-
niczenia prędkości są po to, by 
się do nich dostosować – kończy 
asp. sztab. Lipińska. 

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Konkurs 

Wygraj bilety na koncert gwiazd! 
Przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać dwa podwójne zaproszenia 
na galę muzyki disco polo w Toruniu już 19 stycznia. Wystąpią m.in. Boys, Week-
end i Bayer Full.

Wydarzenie odbędzie się pod 
hasłem „Orkiestra w Rytmie Di-
sco”, w toruńskiej Arenie. Na jed-
nej scenie zobaczymy zespoły: 
Bayer Full, Weekend, Boys, Pięk-
ni i Młodzi oraz Mix Dance. For-

macje zagrają 
razem z orkie-
strą symfo-
niczną pod 
batutą Piotra 
Piątkowskiego. 

– Orkie-
stra w Rytmie 
Disco to fala 
nie t ypow ych 
koncertów mu-
zyki dance – 
mówi Adrianna 
Siemianowska 
z Agencji Kon-
cer towo-Wy-
d a w n i c z e j 
„Good Crew”. 
– Zobaczymy 
gwiazdy mło-
dego pokolenia 
oraz wykonaw-
ców, którzy od 
lat królują na 

listach przebojów. Usłyszymy ta-
kie utwory jak: „Jesteś szalona”, 
„Ona tańczy dla mnie”, „Serca 
dwa” czy „Ona jest taka”.

W naszym konkursie można 
wygrać dwa podwójne zaprosze-

nia na to wydarzenie. Wystarczy 
odpowiedzieć na pytanie: „Jak 
nazywa się wokalista zespo-
łu Boys?”. Odpowiedzi prosimy 
przesyłać na adres: redakcja@
wpr.info.pl, w czwartek 5 paź-
dziernika od 15.00. Prosimy po-
dać także swoje imię i nazwisko 
oraz telefon kontaktowy. W tytu-
le maila należy wpisać: „Konkurs 
muzyczny – CGD”. Nagrodzimy 
osoby, który jako pierwsze pra-
widłowo odpowiedzą na pytanie. 
Ze zwycięzcami skontaktujemy 
się do końca tego tygodnia. 

Wydarzenie organizuje Agen-
cja Koncertowo-Wydawnicza 
„Good Crew” działająca na rynku 
od 2014 roku. Na swoim koncie 
ma przygotowanie oraz promo-
cję Pawbeats Utopia, Pawbeats 
Orchestra, Alibabki. Good Crew 
może pochwalić się współpracą 
z największymi gwiazdami, taki-
mi jak: Justyna Steczkowska, Na-
talia Nykiel, Quebonafide, KęKę, 
VNM. 

(red)
fot. materiały prasowe

Niezapomniana podróż
Przemek Laskowski z Radomina oraz Krzysztof Groth 
rozpoczęli zapowiadaną wyprawę rowerową do Indo-
chin. Nasz tygodnik objął patronem ich przygodę. 

Gmina Radomin

Jako cel swojej najbliższej 
wyprawy wybrali Półwysep Indo-
chiński. Zamierzają go przebyć, jak 
łatwo się domyślić po nazwie ich 
przedsięwzięcia, na rowerach. Na 
tę okazję przygotowali trasę, liczą-
cą prawdopodobnie ponad 5000 
km, która obejmie takie kraje jak: 
Singapur, Malezja, Tajlandia, Birma, 
Laos, Kambodża oraz Wietnam. Do 
Azji zamierzają dotrzeć samolo-
tem. Tam przesiadają się na rowe-
ry. Z Polski wystartowali w ponie-
działek. 

– Jeśli chodzi o relacjonowa-
nie podróży, to tym razem chcie-
libyśmy pójść znacznie dalej niż 
ostatnio – opowiadali niedawno na 
łamach naszego tygodnika podróż-
nicy. – Odwiedzimy wiele bardzo 
ciekawych miejsc, zarówno pod 
względem widokowym, krajobra-
zowym, jak również historycznym 
i kulturowym. Te pierwsze z całą 

pewnością pokażemy z dużą obfi-
tością na zdjęciach, jednak to wła-
śnie tą jakże obcą nam kulturą, 
chcielibyśmy się zająć najbardziej. 
Planujemy przygotować kilka serii, 
które zamieścimy na naszym kana-
le youtube’owym. Będą to krótkie 
filmy w formie luźnego przewod-
nika po najciekawszych miejscach, 
które odwiedzimy.

Nie jest to pierwszy tego typu 
wyczyn Przemka i Krzyśka. Latem 
2015 roku odbyli oni rowerową po-
dróż z Polski do Portugalii, o czym 
pisaliśmy już na łamach CGD. Od-
wiedzili wtedy 13 krajów, przeje-
chali ponad 5500 km.

Wyprawę można śledzić za 
pomocą facebooka. Wystarczy od-
naleźć profil Rowerowy Świat. Za-
chęcamy do poznania rowerowej 
podróży. 

(szyw)
 fot. archiwum
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 Samorządowcy z Golubia-
Dobrzynia, gminy Golub-Dobrzyń 
oraz radny województwa Piotr 
Kwiatkowski spotkali się z mar-
szałkiem Piotrem Całbeckim 11 
września. Wówczas marszałek miał 
zadeklarować swoje wsparcie dla 
przebudowy skrzyżowania w 2018 
roku. Władze  miasta planują prze-
znaczyć w tym roku 100 tys. zł na 
sporządzenie dokumentacji projek-
towej. Wersję tę potwierdza także 
Zarząd Dróg Wojewódzkich.

– W pierwszej kolejności ko-
nieczne jest sfinalizowanie poro-
zumienia miasta z Urzędem Mar-

szałkowskim o wspólnej  realizacji 
zadania oraz opracowanie doku-
mentacji projektowej, do czego zo-
bowiązało się wstępnie miasto. To 
otworzy drogę do realizacji przed-
sięwzięcia. Inwestycje, w których 
partycypują gminy są niezmiennie 
traktowane w sposób priorytetowy 
– informuje Michał Sitarek z Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich.

Jednocześnie trwają prace nad 
dokumentacją na drogę Golub-Do-
brzyń – Kowalewo Pomorskie. Gdy 
tylko zostanie ona dokończona, po-
informujemy o tym fakcie. 

(pw) 

Najpierw porozumienie 
Na ile prawdopodobne jest udrożnienie ruchu na 
skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Hallera w Golubiu-Do-
brzyniu?

Golub-DobrzyńBudżet obywatelski 
w przyszłym roku? 

GOLUB-DOBRZYŃ  Na ostatniej sesji rady miasta wrócił te-
mat wprowadzenia w Golubiu-Dobrzyniu budżetu obywatel-
skiego. Burmistrz zapewnia, że nie zapomniał o swoim postu-
lacie wyborczym i będzie chciał zarezerwować na ten cel 50 tys. 
zł w przyszłorocznym planie finansowym miasta

Firma P.H.U GRA-MAR 
poszukuje 

KOORDYNATORA TECHNICZNEGO 
z prawem jazdy kat. B 

z doświadczenie w branży budowlanej, 
osoba dyspozycyjna. 

Wszelkie dodatkowe informacje 
pod numerem 694-168-958 

lub w siedzibie Firmy 
w Kowalewie Pomorskim przy ul. Chopina 35

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

SPAWACZ

Osoba zatrudniona na rekrutowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 Wykonywaniie prac spawalniczych metodą MIG/MAG lub TIG
 Proste prace ślusarskie (cięcie/szlifowanie/wiercenie)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 694-168-958 
lub w głównej siedzibie firmy w Kowalewie Pomorskim przy ul..Chopina 35.

Aplikacje można składać również pod adresem e-mail: gramar@op.pl 

Wymagania:

 Doświadczenie na stanowisku spawacza lub podobnym
 Wysoka motywacja do podjęcia pracy
 Zaangażowanie w powierzone obowiązki
 Umiejętność pracy w grupie
 Gotowość podjęcia pracy od zaraz

Oferujemy:

 Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 Przyjazną atmosferę
 Możliwość rozwoju zawodowego
 Atrakcyjne wynagrodzenie

 Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 Przyjazną atmosferę

 Możliwość rozwoju zawodowego

 Atrakcyjne wynagrodzenie

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

SPAWACZ
Osoba zatrudniona na rekrutowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 Wykonywaniie prac spawalniczych metodą  TIG
 Proste prace ślusarskie (cięcie/szlifowanie/wiercenie)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 694-168-958 

lub w głównej siedzibie firmy w Kowalewie Pomorskim przy ul..Chopina 35.

Aplikacje można składać również pod adresem e-mail: gramar@op.pl 

Wymagania:

 Doświadczenie na stanowisku spawacza lub podobnym
 Wysoka motywacja do podjęcia pracy
 Zaangażowanie w powierzone obowiązki
 Umiejętność pracy w grupie
 Gotowość podjęcia pracy od zaraz

Oferujemy:

 Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 Przyjazną atmosferę
 Możliwość rozwoju zawodowego
 Atrakcyjne wynagrodzenie

R E K L A M A

R E K L A M A

 Zgodnie z ideą budżetu oby-
watelskiego, realizowaną w wie-
lu miastach w Polsce, uprawnieni 
mieszkańcy mogą sami zgłaszać 
i wybierać projekty, które miasto 
zrealizowałoby ze środków publicz-
nych. O pomyśle wprowadzenia BO 
w Golubiu-Dobrzyniu na niedawnej 
sesji miejskiej przypomniał radny 
Szymon Wiśniewski. 

– Nad budżetem obywatelskim 
dyskutowaliśmy już wiosną –  wy-
jaśnia radny. – Ustalony został re-
gulamin, zasady. O pieniądzach też 
rozmawialiśmy, że zostaną zabez-
pieczone w budżecie w przypadku 
nadwyżki. Jako rada wyraziliśmy 
zgodę na wzięcie kredytu. Mimo to, 
o budżecie obywatelskim jest cisza. 
Jeżeli burmistrz chce go wprowa-
dzić jeszcze w tej kadencji, czas naj-
wyższy to zrobić. Głosowanie nad 
budżetem i wybór odpowiedniego 
projektu pochłonie kilka miesięcy. 
Przygotowanie i realizacja to kolej-
ne miesiące. Obawiam się, że mo-
żemy do końca przyszłego roku nie 
zdążyć.

W lutym tego roku radni zaak-
ceptowali regulamin budżetu oby-
watelskiego, a w kwietniu i czerw-
cu burmistrz Mariusz Piątkowski 
wnioskował do rady o zabezpiecze-
nie 50 tys. zł na realizację BO. 

– Pomysł wprowadzenia 
Budżetu obywatelskiego, który 
zawarłem w swoim programie 
wyborczym wciąż jest aktualny – 
mówi burmistrz Piątkowski. – Mu-
simy zdać sobie jednak sprawę, że 
realizujemy najtrudniejszy budżet 
w historii naszego miasta. Radzi-
my sobie, uzyskaliśmy pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej za pierwsze półrocze. Je-
śli chodzi o BO, pracownicy biura 
promocji opracowali regulamin, ale 
nie udało nam się do tej pory zare-
zerwować środków na realizację tej 
społecznej idei. Potrzeba do tego 
większości głosów radnych. Do 15 
listopada zostanie przygotowany 
projekt przyszłorocznego budżetu 
miasta. Mam nadzieję, że zostanie 
w nim wyodrębniona kwota na BO, 
ale ostateczną decyzję podejmie 
rada. 

– Większość z nas, radnych, po-
zytywnie podchodzi do tematu BO 
– przypomina Szymon Wiśniewski. 
– Znalezienie środków na ten cel 
należy jednak do organu wykonaw-
czego, czyli burmistrza. My może-
my te propozycje rozważyć i ewen-
tualnie zaakceptować. Jako radny 
popieram  wprowadzenie BO, bo to 
zmobilizuje mieszkańców do pod-
jęcia konkretnych działań. 

W sąsiednim Rypinie zostały 
przeprowadzone już trzy edycje 
Budżetu obywatelskiego. Mia-
sto przeznacza na realizację pro-
jektów każdorazowo 250 
tys. zł. Mieszkańcy 
mogą głosować 
w punktach 
s t a c jo n ar-
nych, a także 
za pomocą 
strony in-
ternetowej. 
Do tej pory 
zostały zre-
alizowane 
takie po-
mysły jak: 

plac zabaw, siłownia na powietrzu 
czy fontanna na rynku, a na reali-
zację czeka kolejna inwestycja – 
strzelnica sportowa. W ostatnim 
głosowaniu, które zakończyło się 
kilka dni temu, zwyciężyło „Mia-
steczko ruchu drogowego”. Po 
raz pierwszy w historii BO Rypina 
zostanie zrealizowany także tzw. 
projekt miękki, który zajął drugie 
miejsce – „Taniec, muzyka, pasja 
– Dziecięco-Młodzieżowa Grupa 
Estradowa i Sorry Boys promują 
Rypin”. Pomysł polega na nagraniu 
teledysków promujących miasto 
i lokalnych tancerzy. 

Budżet obywatelski ma także 
Wąbrzeźno. Niedawno mieszkańcy 
mogli składać projekty już po raz 
czwarty, a w puli znalazło się 300 
tys. zł. Do urzędu wpłynęło aż 12 
projektów, głównie infrastruktural-
nych, takich jak: wybieg dla psów, 
remont placu zabaw czy zakup ka-
mer do osiedlowego monitoringu. 

Przykład sąsiednich miast po-
kazuje, że idea BO jest żywa nie 
tylko w dużych ośrodkach. Warto 
dać  szansę na współdecydowanie 

o przyszłości małej ojczyzny 
także mieszkańcom Go-

lubia-Dobrzynia. 
(ToB), fot. 
archiwm
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

KOWALEWO POMORSKIE  Wielka Łąka to miejscowość po-
łożona tylko kilkanaście kilometrów od Torunia, dzięki czemu 
jest miejscem atrakcyjnym pod względem możliwości zatrud-
nienia. Sołectwem od 2000 roku zarządza Tomasz Matusewicz

R E K L A M A

Jest on również radnym gmi-
ny Kowalewo Pomorskie, kieruje 
komisją budżetu i samorządu. Jak 
sam mówi, obie te funkcje na-
wzajem sobie pomagają. Posiada 
gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 13 hektarów, które prowadzi 
wraz z rodziną. Oprócz tego, zaj-
muje się własną działalnością go-
spodarczą z zakresu ubezpieczeń. 
Za swoją pracę otrzymał w 2003 
roku tytuł „Sołtysa Roku” na 
szczeblu krajowym.

W skład sołectwa Wielka 
Łąka wchodzi również Józefat. 
Obie te miejscowości zamiesz-
kuje 777 osób. Jest to największe 
sołectwo w gminie Kowalewo Po-
morskie. Większość mieszkańców 
utrzymuje się z pracy w okolicz-
nych zakładach. Bliskość Toru-
nia powoduje dużą atrakcyjność 
pod względem mieszkaniowym. 
Powstaje nowe osiedle, którego 
mieszkańcami w większości są 
byli torunianie. 

– Jeżeli jest to największe 
sołectwo w gminie to jaki jest 
jego budżet?

– Budżet sołecki na 2017 rok 
wyniósł ponad 31 tys. zł. Prawie 9 
tys. zł przeznaczyliśmy na utrzy-
manie dróg lokalnych. Posiadamy 
około trzy kilometry takich dróg. 
Z tych pieniędzy planujemy zakup 
kamienia wapiennego, wynajęcie 
równiarki, a w sezonie zimowym 
wynajem pługu do ich odśnie-
żania. Na podniesienie walorów 
estetycznych wsi planujemy wy-
dać kwotę 3 tys zł. Chcemy za to 
nasadzić nowe rośliny, na bieżą-
co wykaszać tereny zielone czy 
też dokonywać systematycznych 
oprysków środkami owadobój-
czymi. Na szeroko pojętą dzia-
łalność kulturalną przeznaczamy 
w tym roku kwotę ponad 7 tys 
zł. Planujemy zorganizowanie 
festynu, wykonanie wieńca do-
żynkowego, wynajem zjeżdżalni 
i innych atrakcji dla dzieci. Jed-
nak większość pieniędzy z tej puli 
pójdzie na utwardzenie placu 
do organizacji imprez sołeckich. 
Jest on nam niezbędny. W ra-
mach budżetu sołeckiego pla-
nujemy również wyremontować 
wiatę przystankową, doposażyć 
szkołę podstawową i gimnazjum 
w sprzęt dydaktyczny. Niewiel-
kie pieniądze przeznaczamy na 
utrzymanie i konserwację siłow-
ni zewnętrznej. Należy również 
doposażyć jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rychnowie 
Wielkim, która na co dzień się 
nami opiekuje.

–  Z tego, co wiem to sołec-
two nie posiada własnej świe-
tlicy. 

– Tak i w związku z tym nasze 
imprezy kulturalne są uzależnio-
ne od warunków atmosferycz-
nych. Posiadamy jednak boisko 
sportowe „Orlik”, które w sezonie 
jest bardzo oblegane przez ama-
torów sportu. Rozgrywane są na 
nim zawody piłkarskie, na które 
przyjeżdżają również zawodnicy 
z innych sołectw. Obok jest także 
siłownia zewnętrzna. W tym roku 
zaplanowany festyn nie mógł się 
odbyć z uwagi na kapryśną po-
godę i dlatego zorganizowaliśmy 
wyjazd integracyjny do Leśna, 
gdzie wspaniale się bawiliśmy. 
W ramach naszej działalności 
kulturalnej zorganizowaliśmy 
również, wspólnie z sołectwem 
Elzanowo, Dzień Kobiet, na któ-
rym bawiło się około 100 osób. 
Bierzemy również udział w wie-
lu konkursach zorganizowanych 
prze gminę Kowalewo Pomorskie. 
Staramy się w ten sposób promo-
wać nasze sołectwo.

–  Jak układa się współpra-
ca z gminą Kowalewo Pomor-
skie?

– Wzorowo. Jako radny gmi-
ny jestem na bieżąco z wszyst-
kimi działaniami na rzecz po-
szczególnych sołectw. Gmina 
w ramach posiadanych środków 
finansowych inwestuje w nasze 
sołectwo. Przykładem jest bieżą-
cy remont chodników i parkingu 
w naszej wsi. Jest to finansowa-
ne ze środków gminy, jak również 
powiatu golubsko-dobrzyńskiego. 
W najbliższych latach ma być mo-
dernizowana droga lokalna relacji 
Wielka Łąka-Pruska Łąka. 

Tekst i fot. (Maw)

Uwaga na oszustów
Funkcjonariusze z Golubia-Dobrzynia ponownie 
przestrzegają przed działaniami oszustów. Osoby te, 
zamiast metody „na wnuczka”, coraz częściej stosują 
metodę „na policjanta”. 

Powiat

Przestępcy cały czas modyfi-
kują swoje metody działania. Do tej 
pory stosowana była  metoda „na 
wnuczka”, jednak dzięki nagłośnie-
niu tego rodzaju oszustw, sprawcy 
stosują ją coraz rzadziej. Bardziej 
popularna stała się metoda „na po-
licjanta”. Oszuści chcą wykorzystać 
zaufanie społeczeństwa do funk-
cjonariuszy policji, a ofiarami wy-
łudzeń są najczęściej osoby w po-
deszłym wieku. 

– Początkowo  do babci lub 
dziadka dzwoni osoba, która naj-
częściej podaje się za krewnego, 
prosząc o pilną pożyczkę – wyjaśnia 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska. – 
Po chwili ze starszą osobą kontak-
tuje się „łącznik”, który podaje się 

za policjanta i potwierdza, że krew-
ny znalazł się w trudnej sytuacji. 
Domniemany funkcjonariusz radzi, 
aby rozmówca przekazał pieniądze 
osobie wskazanej, a on w zamian 
sytuację załatwi „polubownie” Nie-
stety, starsi ludzie chcąc pomóc 
osobie najbliższej, często tracą całe 
swoje oszczędności.

Golubsko-dobrzyńscy funkcjo-
nariusze przypominają, że nigdy 
nie zwracają się z prośbą o przeka-
zanie jakichkolwiek pieniędzy. Oso-
by, które zauważą próbę oszustwa, 
proszone są o natychmiastowe po-
wiadomienie policji, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 997, a w przypad-
ku telefonów komórkowych – 112. 

(ToB)

Spotkanie z książką 
Zbigniew Kołka, autor książek dla dzieci, odwiedził 
28 września Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowo-
grodzie. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Do uczestnictwa w spotkaniu 
zaproszono uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Nowogrodzie. Zbigniew 
Kołba opowiedział o swojej pracy 
i jednocześnie pasji. Zachęcał także 
do czytania książek. 

Odpowiadał na pytania dzie-
ci i sam dopytywał ich o wiele 

tematów. Po spotkaniu można 
było otrzymać autograf autora. 
Jego książka „Znajdź mnie kiedyś 
i odwiedź” dostępna będzie też 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nowogrodzie i filiach bibliotecz-
nych.

(pw), fot. nadesłane

Spotkanie było interaktywne, 
czyli dzieci również mogły zadawać pytania oraz czytać
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poszerzali horyzonty 
GOLUB-DOBRZYŃ  W środę 27 września słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku zainaugurowali jedenasty rok akade-
micki. Tematem przewodnim pierwszego spotkania była kul-
tura Chin 
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Inauguracyjny wykład nosił 
tytuł „Chiny moimi oczami – kul-
tura i zwyczaje”. Wygłosiła go dr 
Alina Matlakiewicz, wykładowczyni 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy.

– Na nasze spotkania przycho-
dzi około 20-30 osób – mówi Janina 
Tuszyńska, koordynatorka golub-
sko-dobrzyńskiego UTW. – Inau-
guracyjny wykład był niezwykle 
ciekawy. Pani dr Matlakiewicz bywa 

Podczas inauguracyjnego spotkania słuchacze UTW poznali kulturę Chin

Janinie Tuszyńskiej dziękowała wiceburmistrz Danuta Malecka

Golub-Dobrzyń

Przygotowują się do jubileuszu 
Harcerze z Hufca Związku Harcerstwa w Golubiu-Dobrzyniu będą w przyszłym 
roku obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Przygotowania do jubileuszu już się 
rozpoczęły. Skauci apelują o wsparcie ich inicjatyw oraz pomoc w odkrywaniu 
historii harcerstwa. 

W przyszłym roku harcerze chcieliby pojechać na ogólnopolski Zlot Gdańsk 2018

– Pierwsza drużyna na na-
szych terenach powstała już je-
sienią 1918 roku w Dobrzyniu nad 
Drwęcą – opowiada harcmistrz 
Szymon Wiśniewski, komendant 
Hufca ZHP w Golubiu-Dobrzyniu. 
– Kolejne drużyny powstały w Ko-
walewie Pomorskim w 1920 roku 
i rok później w Golubiu. Dziś nasz 
hufiec, czyli struktura powiatowa, 
obejmuje swoim zasięgiem powiat 

golubsko-dobrzyński oraz gminę 
Dębowa Łąka z powiatu wąbrze-
skiego. Działamy na terenie każdej 
z gmin. Łącznie w hufcu działa na 
dzień dzisiejszy ponad 300 harce-
rzy, zuchów, wędrowników i in-
struktorów. 

Skauci już zaplanowali obcho-
dy 100-lecia w przyszłym roku. 
Planują zorganizować we wrześniu 
zlot wszystkich drużyn na golub-

skim zamku. Będzie to okazja do 
przekazania nowego sztandaru dla 
hufca. Stary również został ufundo-
wany na Zamku Golubskim na po-
czątku lat 60. XX wieku. W ramach 
obchodów skauci planują też sadzić 
drzewa na terenie Nadleśnictwa 
Golub-Dobrzyń. W ramach obcho-
dów odbędzie się ponadto koncert 
w Domu Kultury dla mieszkańców 
regionu i rodziców harcerzy. 

Rok 2018 to też okrągła, setna 
rocznica powstania całego Związku 
Harcerstwa Polskiego. Z tej okazji 
golubscy skauci planują pojechać 
na ogólnopolski Zlot Gdańsk 2018, 
który odbędzie się na Wyspie So-
bieszewskiej w Gdańsku. Będzie to 
impreza, w której weźmie udział 
ponad 100 tysięcy harcerzy z całej 
Polski. 

– Chcielibyśmy, aby z okazji 
rocznicy udało się wyremontować 
nasz budynek przy ulicy Brod-
nickiej – dodaje komendant huf-
ca. – Obecne jesteśmy na etapie 
przygotowywania dokumentacji 
projektowej oraz konserwatorskiej, 
którą wykonuje pani Ewa Bożeje-
wicz. Na te zadanie otrzymaliśmy 
dofinansowanie od wojewódzkie-
go konserwatora zabytków. Gdy 
dokumentacja zostanie przygoto-
wana, planujemy pozyskać środki 

zewnętrzne na remont budynku. 
Sprawa jednak nie jest taka pro-
sta. Wierzymy jednak, że nam się 
to uda. 

Harcerze chcieliby także wy-
dać książkę opisującą ich historię 
oraz przedstawiającą, jak dziś wy-
gląda Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń. 
W związku z tym skauci proszą 
o pomoc. 

– Poszukujemy informacji 
o drużynach, osobach, instrukto-
rach, drużynowych, którzy kiedyś 
zajmowali się harcerstwem – ape-
luje Szymon Wiśniewski. – Prosimy 
o fotografie, dokumenty, książki, 
które moglibyśmy wykorzystać 
w przygotowywanej publikacji. 

Materiały można przekazywać 
do komendanta hufca. Kontakt pod 
numerem: 608 154 720. 

(ToB)
fot. archiwum ZHP

Kolejne spotkanie UTW już 25 października

w Chinach, dlatego jej obraz tego 
kraju był autentyczny. Pokazywa-
ła nam zdjęcia ze swoich podróży. 
Co ciekawe, jest też zaprzyjaźniona 
z chińską rodziną. Nasi słuchacze 
poznali zatem nie tylko teorię, ale 
także wiele informacji, których nie 
znajdzie się w książkach.

W kolejnych tygodniach na 
członków Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku czekają kolejne atrakcje. 15 
października słuchacze wyjadą do 

Torunia na wielką galę operetkowo-
musicalową pt. „Muzyczna Podróż 
bez granic”, w wykonaniu Narodo-
wego Teatru Opery i baletu z Ode-
ssy. Kolejny wykład jest zaplanowa-
ny na środę 25 października o 15.30. 
Wówczas mgr Tomasz Kądziorski, 
w ramach „Bałkańskich Krajobra-
zów”, opowie o Czarnogórze. 

Tomasz Błaszkiewicz
fot. nadesłane

Wykład wygłosiła
dr Alina Matlakiewicz
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Golubska gonitwa za lisem
GOLUB-DOBRZYŃ  Hubertus to tradycyjne święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane od wie-
lu lat na golubskim zamku. W ostatnią sobotę września, na zamkowych wzgórzach, zgromadziło się wielu 
miłośników i sympatyków tej imprezy. Lisa złapał Mateusz Kamiński z Golubia-Dobrzynia

Hubertus to święto obcho-
dzone właściwie 3 listopada, 
a jego początki datuje się już na 
XVIII wiek. Dla jeźdźców jest to 
zakończenie sezonu, a dla myśli-
wych początek łowieckiego se-
zonu jesienno-zimowego. Jedni 
świętują przy stole biesiadnym, 
a drudzy wielką gonitwą za tzw. 
lisem, czyli jeźdźcem z przycze-
pioną do lewego ramienia kitą 
lisa. 

Tym razem głównym orga-
nizatorem imprezy była Toruń-
ska Organizacja Łowiecka, wraz 
z miejscowym Oddziałem PTTK 
im. Zygmunta Kwiatkowskiego 
w Golubiu-Dobrzyniu. Święto my-
śliwych, leśników i jeźdźców nie 
mogłoby się odbyć bez wsparcia 
organów samorządowych prak-
tycznie z całego województwa 
kujawsko-pomorskiego. Oprócz 
władz z powiatu golubsko-do-
brzyńskiego, na święcie moż-
na było spotkać przedstawicieli 

Chełmna, Brodnicy, Lipna, Toru-
nia i Świecia.

– Toruńscy myśliwi są zrze-
szeni w 49 kołach myśliwskich, 
a na święto przyjechali przedsta-
wiciele jedenastu z nich – opo-
wiada Michał Przepierski z Toruń-
skiej Organizacji Łowieckiej. – Na 
wzgórzach zamkowych było nas 
bardzo dużo. Oprócz myśliwych, 
w Hubertusie brali udział również 
leśnicy oraz jeźdźcy z okolicznych 
klubów i stadnin.

Święto tradycyjnie rozpoczę-
ło się mszą świętą, odprawioną 
w kościele golubskim, skąd uczest-
nicy przemaszerowali na zamek. 
Tu odbyło się faktyczne otwarcie 
Hubertusa, a dokonał tego pre-
zes Okręgowej Rady Łowieckiej dr 
Maciej Januszewski, wraz z Okrę-
gowym Rzecznikiem Dyscyplinar-
nym Sławomirem Łuczakiem. Po 
uroczystym otwarciu rozpoczęła 
się tradycyjna gonitwa. W rolę 
lisa wcielił się Krzysztof Cymbał 

(ubiegłoroczny zwycięzca). Po dłu-
giej pogoni lisa wreszcie dopadł 
Mateusz Kamiński, który w ten 
sposób został królem polowania 
i to on w przyszłym roku będzie 
lisem. Po zakończonej gonitwie 
można była zobaczyć pokaz jazdy 
w wykonaniu husarii wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, pod 
przewodnictwem Mieczysława 
Struskiego. 

Myśliwska impreza była oka-
zją do zaprezentowania również 
tradycyjnej muzyki, którą wy-
konali członkowie koła „Cyran-
ka” ze Sztumu. W sobotę można 
było otrzymać sadzonki drzew, 
dostarczone przez Nadleśnictwo 
Dobrzejewice. Myśliwi ugotowa-
li też zupę gulaszową, po którą 
ustawiały się długie kolejki. 

Święto zakończyło się wspól-
nym biesiadowaniem, w którym 
uczestniczyli licznie przybyli 
mieszkańcy miasta i okolic.

Tekst i fot. (Maw)

Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji

Jeźdźcy przejechali przez miasto w asyście orkiestry OSP

Lisem był Krzysztof Cymbał

Ostatecznie kitę złapał Mateusz Kamiński z Golubia-Dobrzynia

Na zamku spotkali się również myśliwiTradycyjnie impreza odbyła się na zamkowych wzgórzach
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Nauka przez wycieczki 
GMINA WIELGIE  Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Wielgiem rozpoczęli rok szkolny od wy-
cieczki do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Płockiego 
Ogrodu Zoobotanicznego

Zgodnie z coroczną trady-
cją, wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Wielgiem we wrześniu 
rozpoczęli naukę od „żywej lekcji 
historii”, która zrealizowana zo-
stała w formie wycieczki do Mu-

zeum Wsi Mazowieckiej w Sierp-
cu. Uczniowie mogli podziwiać 
elementy architektury ludowej 
oraz całe ich otoczenie. W skan-
senie odtwarzane są nie tylko po-
jedyncze budynki, ale całe zagro-
dy wraz ze studniami, piwnicami, 

kapliczkami czy pasiekami, jak 
również ogródki kwiatowe i wa-
rzywne oraz sady. 

– Uczestnicy wycieczki wzię-
li udział w lekcji pt. „W zagrodzie 
dziadka”, która podejmowała 
istotne zagadnienia nauczania dla 
uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną – opowiada Mi-
chał Lisiński, nauczyciel w SOSW 
w Wielgiem. – Zajęcia w przy-
stępny sposób łączyły tematykę 
z dziedziny przyrody, ekologii, 
ochrony środowiska przyrodni-
czego oraz historii, tworząc spój-
ną całość. Uczestnicy lekcji zdoby-
li podstawową wiedzę z zakresu 
funkcjonowania zagrody wiej-
skiej. Poznali wygląd i przezna-
czenie budynków wchodzących 
w jej skład, nauczyli się odróżniać 
chałupę, oborę, stodołę, spichlerz, 
kurnik itp. Uczniowie dowiedzieli 
się, jakie zwierzęta hodowano na 
wsi, gdzie one przebywały, co ja-
dały oraz jak wyglądała codzien-
na praca w gospodarstwie chłop-
skim. Wychowankowie wzięli 
także aktywny udział w pokazie 
i procesie wyrabiania masła oraz 
degustacji przygotowanego sma-
rowidła.

Po południu wychowankowie 
ośrodka odwiedzili Płocki Ogród 
Zoologiczny. Na terenie płockiego 
ZOO zamieszkuje 580 gatunków 
zwierząt, w tym wiele okazów 
cennych, rzadko spotykanych 
w innych ogrodach. 

– Głównym celem naszej lek-
cji było zaszczepienie w uczniach 
idei ochrony dzikich gatunków 
zwierząt, ginących najczęściej 
w wyniku ograniczania ich natu-
ralnych siedlisk, postępującego 
zanieczyszczenia środowiska na-
turalnego, a także kłusownictwa 
i nadmiernej eksploatacji dóbr 
naturalnych – dodaje wycho-
wawca.

W ZOO dzieci mogły zobaczyć 
lwy, słonie, żyrafy, lamparty, foki, 
krokodyle czy wiele gatunków eg-
zotycznych ptaków i owadów.

(szyw), fot. nadesłane

Zajęcia edukacyjne odbyły się również w skansenie w Sierpcu

Podopieczni ośrodka odwiedzili ZOO w Płocku

Żywa lekcja historii to dobry sposób na przyswojenie wiedzy 

Na uczestników wycieczki czekał tradycyjny prowiant

Tegoroczna oferta wakacyj-
na objęła trzy edycje warsztatów 
z cyklu „Modele RC w ruchu dro-
gowym”. Ta forma została przygo-
towane we współpracy z Toruńską 
Ligą Rajdową modeli RC. Z kolei let-
nie zajęcia w Centrum Edukacji Ko-
munikacyjnej WORD w Toruniu to 
m.in. efekt kooperacji z harcerzami 
Hufca ZHP Toruń. W czterech spo-
tkaniach uczestniczyło 57 milusiń-
skich w wieku 7-12 lat. 

– Połączenie nauki z zabawą 
jest bardzo efektywne i dobrze 
odbierane przez dzieci. Cieszy nas 
duże zainteresowanie taką formą 
spędzania wolnego czasu. Jesteśmy 
przekonani, że edukacja od naj-
młodszych lat będzie miała swoje 
przełożenie na pozytywne zacho-
wania w ruchu drogowym w okre-
sie późniejszym – mówi naczelnik 
Wydziału Szkoleń WORD Toruń 
Krzysztof Kucicki.

WORD podjął również współ-
pracę z Kujawsko-Pomorską Chorą-

Region

Nie ma wakacji 
od edukacji
Edukacja to ważny obszar działalności Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, realizo-
wany nie tylko w trakcie roku szkolnego. Niedawno 
instytucja ufundowała dla harcerzy, także z naszego 
powiatu, specjalne znaczki odblaskowe. 

gwią Związku Harcerstwa Polskiego 
w zakresie promocji bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Celem pro-
jektu „Zuch i harcerz bezpieczni 
na drodze” jest podniesienie świa-
domości harcerzy o zagrożeniach 
w ruchu drogowym oraz wiedzy 
z przepisów ruchu drogowego. Za-
jęcia edukacyjne odbyły się na obo-
zach w Cichem (17 lipca) i w Pólku k/
Koronowa (21 lipca). 

– Staraliśmy się, by w formie 
zabawy zainteresować tematyką 
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym wszystkich harcerzy 
obozu. Nie było to proste, bo roz-
piętość wiekowa była spora i liczba 
uczestników duża – opowiada Lu-
iza Skrobiszewska. 

WORD ufundował też chusty 
odblaskowe dla wszystkich uczest-
ników obozów organizowanych 
przez Kujawsko-Pomorską Chorą-
giew ZHP, a dla wszystkich harcerzy 
– specjalne znaczki odblaskowe. 

(ToB), fot. nadesłane
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Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina

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

uzupełniają tradycje świętomarcińskie. Zaczęło 
się od festynu na toruńskich Jordankach i 

niecodziennego incydentu, który być może dał 
impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje 

czasnagesine.pl: „Na teren imprezy 
wmaszerowała wojskowa orkiestra dęta, która 

grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej 
przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem gęsi, 

przywiezionych z zakładu badawczo-
hodowlanego w Kołudzie Wielkiej, niedaleko 
Inowrocławia. Gdy orkiestra przechodziła 

obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi wydostały się z 
ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za 

orkiestrą.”
Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa 

sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w 
marketach w przystępnej cenie. Wcześniej było 

rzadko spotykane.
Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii 

organizowane są liczne konkursy, m.in. 
fotograficzny, literacki, na najlepszy produkt 

z gęsiny. Będziemy o nich informować na 
naszych łamach, a już dziś ogłaszamy 

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

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

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

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

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

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

kupon zgłoszeniowy
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ASF groźny dla małych

Najwęższe w branży

W ostatnim tygodniu w Polsce odnotowano trzy nowe 
przypadki afrykańskiego pomoru świń. Czy choroba 
nie da spokoju rolnikom ze wschodu kraju? 

Media poświęcają dużo miejsca recenzowaniu cią-
gników rolniczych, które przeznaczone są do pracy 
na wielkich powierzchniach. Tam liczy się wielkość 
i moc. Dziś nieco więcej o najmniejszych, a z pewno-
ścią najwęższych ciągnikach marki Landini.

Uprawa

Finanse

Krus

Polecane odmiany
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych przedstawił listę zalecanych odmian zbóż ozi-
mych w naszym regionie. 

Wsparcie grup producentów
Od 30 października do 28 grudnia rolnicy będą mieli czas na złożenie wniosków 
o wsparcie przy tworzeniu grup producentów i organizacji producentów. 

Emerytury po nowemu 
1 października weszły w życie zmiany dotyczące wieku emerytalnego rolników. 
Wnosi od 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

Choroby

MechanizacjaPowrót do tradycji 
ZAPROSZENIE  12 października w Minikowie odbędzie się kon-
ferencja „Aktualne tendencje w hodowli i chowie drobiu wod-
nego”. Szczególny nacisk położony będzie na odbudowywaną 
tradycję chowu gęsi

25 września chorobę wykryto 
w gospodarstwie na Lubelszczyź-
nie, gdzie utrzymywano 25 sztuk 
świń. Setny przypadek wydarzył 
się w powiecie augustowskim, 
a więc na północnym wschodzie 
kraju, blisko granicy z Litwą. Go-
spodarstwo utrzymywało tyl-
ko trzy świnie. Ostatni, póki co, 
przypadek zarejestrowano na 
Lubelszczyźnie, w gminie Mię-
dzyrzec Podlaski. I tym razem go-

spodarstwo było małe, hodujące 
30 sztuk świń. 

Cały czas trwają badania 
próbek pobranych od padłych 
dzików. Tych rozpoznano dotąd 
ponad 400. W gospodarstwach 
na wschodzie kraju obowiązują 
rygorystyczne zasady bioaseku-
racji, a rolnikom proponowana 
jest likwidacja hodowli w zamian 
za otrzymanie wsparcia.

(pw)

Landini produkuje różne 
ciągniki rolnicze. Ostatnio za-
proponował specjalną serię Rex 
4, przeznaczoną dla ogrodników. 
Zawiera ona traktory o rozma-
itych konfiguracjach. Model V 
jest wyjątkowy. Jego szerokość 
do zaledwie 1 metr! Ciągniczek 
jest zasilany przez silnik o po-
jemności od 2200 do 4000 cm³. 
Kabina zapewnia maksymalną 
widoczność, konieczną do pracy 

w sadach. Wchodzenie do ma-
szyny i schodzenie z niej jest 
także ułatwione, ponieważ wej-
ście umiejscowione jest dość ni-
sko. Landini REX to potężna sta-
cja hydrauliczna. Do dyspozycji 
jest kilka wariantów - ze stan-
dardową pompą hydrauliczną 
o przepływie 82,2 l/min. aż do 
opcji 100,8 l/min. 

(pw)

Jeśli chodzi o pszenicę ozimą, 
na czoło wysuwa się odmiana Ar-
tist. Została ona zarekomendowa-

na do 13 innych województw. Osią-
gnęła wysoki poziom plonowania. 
To odmiana średniowczesna. Drugą 

polecaną jest KWS Ozon. Posia-
da dobrą mrozoodporność i jest 
odporna na wyleganie. Opiera się 
mączniakowi i rdzy brunatnej. Po-
zostałe polecane odmiany pszenicy 
to: Linus (A), Arkadia (A), RGT Kili-
manjaro (A), Hondia (A), Belissa (B), 
Rotax (B), Fakir (B), Julius (E), Dela-
war (A), Praktik (A), Sailor (A).

W zestawieniu litera A ozna-
cza jakościową odmianę chlebową, 
B - odmianę chlebową, E - elitarną 
odmianę chlebową. 

Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych przez 
cały sezon sprawdzał zachowanie 
poszczególnych odmian i ich plo-
nowanie w stosunku do tzw. wzor-
ca. 

(pw)

Zaletą grup producentów 
jest lepsza pozycja przetargo-
wa w kontaktach z odbiorcami 
i możliwość negocjowania cen. 
Równie istotna jest wspólnota 
i możliwość wymiany informacji 
między rolnikami o identycznym 
profilu działalności. 

Wsparcie dla nowo zakła-
danych grup organizuje Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. W ich skład mogą 

wchodzić wyłącznie osoby fizycz-
ne, a więc rolnicy. Drugim benefi-
cjentem będą grupy producenckie 
już istniejące, ale muszą spełniać 
kilka warunków. Niestety, pomo-
cy nie otrzymają hodowcy dro-
biu. 

Wsparcie będzie przyznawa-
ne przez 5 lat działalności grupy. 
Jego wysokość będzie zależna od 
tego, ile grupa zarobi. W pierw-
szym roku działalności może 

ona liczyć na 10 proc. przycho-
dów netto. W kolejnych latach 
pomoc będzie malała i wyniesie 
odpowiednio 8,6,5 i wreszcie 4% 
w piątym roku działalności. Limit 
wsparcia to 100 tys. euro rocznie. 

Wnioski grup będą podda-
wane ocenie. Dokumenty można 
składać od 30 października do 28 
grudnia w Oddziałach Regional-
nych ARiMR. 

(pw)

Emeryturę mogą więc uzy-
skać osoby, które po 30 września 
ukończą 60 lub 65 lat. Identycznie 
jest w przypadku tych, którzy do 
30 września skończyli 60 lub 65 lat, 
ale nie osiągnęli podwyższonego 
wieku emerytalnego, który zależy 
od roku oraz kwartału urodzenia. 
Trzecia z grup, które mogą liczyć 

na emeryturę to osoby, które do 
30 września osiągnęły 60 lub 65 
lat i osiągnęły podwyższony wiek 
emerytalny, ale nie miały jeszcze 
przyznanej emerytury rolniczej. 
Oprócz określonego wieku, ko-
nieczne jest także przepracowane 
minimum 25 lat w gospodarstwie 
i podleganie w tym czasie rolni-

czemu ubezpieczeniu emerytal-
no-rentowemu. 

Przypomnijmy, że KRUS nie 
przyzna emerytury automatycz-
nie. Odbywa się to na wniosek. 
Formularz jest dostępny w punk-
tach KRUS lub w internecie na 
stronie kasy.

(pw)

Będzie też mowa o rasach 
zachowawczych kaczek w Polsce. 
Wśród nich wymieniane są naj-
częściej ptaki rasy Pekin polski, 
kaczka pomniejszona (K-2), Pekin 
P-8 i Pekin P-9. Bardzo ciekawa 
jest kaczka krajowa. W angielskiej 
terminologii nosi nazwę Polish 
Heritage Duck. To potomkinie ka-

czek, które hodowano w obejściu 
przed wieloma dekadami. Dziś są 
bardzo rzadko spotykane. Lubią 
paść się na użytkach zielonych 
i przebywać w pobliżu zbiorników 
wodnych. Kaczki tej rasy są łatwe 
w utrzymaniu, a do tego bardzo 
ładne. 

Na konferencję można zapi-

sywać się do 11 października pod 
numerem telefonu 695 423 700. 
Organizatorem imprezy jest Ku-
jawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego. Uczestnicy 
wydarzenia wezmą udział w lote-
rii z nagrodami.

(pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wyższe rekompensaty dla rolników

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację 
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Nowe przepisy pod-
noszą kwoty przeznaczone na rekompensaty i odszkodo-
wania za likwidację chowu świń. Ma to zachęcić do rezy-
gnacji z hodowli tych rolników, którzy nie mogą spełnić 
warunków bioasekuracji. Na odszkodowanie przewidziano 
średnio 538 zł za sztukę, a na rekompensatę 75 zł za tucz-
nika. Gospodarz, którzy zrezygnuje z chowu trzody chlew-
nej, dostanie 75 zł w tym roku i 150 zł w 2018 r., czyli 225 
zł za sztukę. 

Bardziej liberalne prawo ws. autoryzacji 

Sejm znowelizował Prawo prasowe, doprecyzowując przepisy doty-czące autoryzacji. Po zmianach brak autoryzacji nie będzie, tak jak dotychczas, przestępstwem, ale tylko wykroczeniem, za które ma grozić kara grzywny. Utrzymana została zasada, że dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Będzie też musiał informować osobę udzie-lającą informacji o przysługującym prawie. Osoba cytowana będzie musiała przeprowadzić autoryzację, w przypadku dzienników, w cią-gu sześciu godzin od czasu otrzymania tekstu, a w przypadku czaso-pism – w ciągu 24 godzin.

Niższe emerytury 

dla byłych funkcjonariuszy PRL-u  

Od niedzieli obowiązuje tzw. ustawa dezubekizacyjna, na 

mocy której blisko 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu 

bezpieczeństwa PRL zostały obniżone emerytury i renty. 

Wymienione świadczenia nie mogą być wyższe od śred-

niego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura 

– 2,1 tys. zł (brutto), renta – 1,6 tys., renta rodzinna 

– 1,8 tys. Od decyzji organu emerytalnego, ustalającej 

ponownie wysokość świadczeń, przysługuje odwołanie. 

Jego złożenie nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Więcej żołnierzy zawodowych 

Posłowie przyjęli poprawkę Senatu RP do nowelizacji 
ustawy o modernizacji i � nansowaniu sił zbrojnych. 
Górny pułap stanu żołnierzy zawodowych w woj-
sku został ustalony na sto pięćdziesiąt tysięcy osób. 
Zwiększą się też wydatki na obronność. W 2018 roku 
wyniosą co najmniej 2 proc. PKB, a w 2020 roku – 2,1 
proc. PKB. Docelowo, w 2030 roku wydatki mają zostać 
zwiększone do minimum 2,5 proc. PKB. 

Zapytaj w ZUS-ie

W piątek 6 października inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lipnie organizu-je Drzwi Otwarte. W godz. 9.00-13.00 będzie można uzyskać informacje dotyczące kapitału początkowego. Eksperci ZUS-u wyjaśnią m.in. w jaki sposób jest on wyliczany i kiedy można złożyć wniosek. 

Łatwiejszy dostęp do broni?  

Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt nowelizacji 
ustawy o broni i amunicji, autorstwa klubu Kukiz’15. Zgodnie 
z pomysłem, pozwolenie na posiadanie broni mieliby wyda-
wać starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu, 
a nie, tak jak dotychczas, policja. Projekt zakłada, że pozwo-
lenia na posiadanie broni miałyby być podzielone na poziomy 
dostępu, związane z poziomami kompetencji posiadacza broni. 
Im umiejętności są większe, tym więcej rodzajów broni dana 
osoba może posiadać. 

Nowe przepisy 
o domowych kotłach grzewczych  

1 października weszło w życie rozporządzanie 
resortu rozwoju dotyczące norm emisyjnych 
dla domowych kotłów grzewczych. Zgodnie 
z nowym prawem, od lipca przyszłego roku 
nie będzie można produkować ani instalować 
pieców o niższej niż piąta klasie emisyjności. 
W kotłach nie będzie można także montować 
rusztów awaryjnych. Mniej ekologiczne kotły 
będzie można jeszcze sprzedawać i instalować 
w domach maksymalnie do końca czerwca 
przyszłego roku. 
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Krążek zostanie wydany po 
trzech latach od debiutanckiego 
„Lupus Electro” (Złota Płyta za 
album, Diamentowe Płyty za sin-
gle: „Bądź duży” i „Error”). W tym 
czasie wokalistka wypracowała 
sobie status jednej z najbardziej 
szanowanych polskich artystek.

Utwory na nowej płycie 
można czytać jako zapis przeżyć 
i doświadczeń związanych z po-
dążaniem niezależną drogą nie 
tylko na gruncie artystycznym, 
ale i w życiu. Tytułowa „Discor-
dia” to właśnie niezgoda na nowe 

i wątpliwe zasady, które próbuje 
narzucać świat.

– Od wydania „Lupus Elec-
tro” minęły trzy lata – mówi 
Natalia Nykiel. – Teraz wydaje 
mi się, że wiem więcej, chcę też 
więcej powiedzieć. W przypad-
ku piosenki „Error” tekst jest 
bezpieczny, opowiada o pozy-
tywnych emocjach. Jeśli chodzi 
o „Spokój”, miałam duże obawy 
i poczucie że wystawiam się na 
oceny, zrywam z siebie koszulę. 
Ten tekst jest dla mnie trudny, 
osobisty. Negatywna reakcja bo-

lałaby mnie dużo bardziej. Zdaję 
sobie sprawę, że moja muzyka 
dociera do licznej grupy odbior-
ców. Jednocześnie to ekscytują-
ce, że weszłam w nowy etap, że 
się nie boję. 

Za produkcję drugiego albu-
mu ponownie w całości odpo-
wiedzialny był Michał Fox Król. 
Muzykę napisali Fox i Natalia. Ar-
tystka wzięła też na barki znaczą 
część warstwy tekstowej płyty. 
Do współpracy zaprosiła takich 
twórców jak: Maria Peszek, Julia 
Marcell, Dawid Podsiadło, Bunio 
czy Kamil Durski. Na edycji spe-
cjalnej płyty znalazły się rów-
nież dodatkowe utwory wypro-
dukowane przez Duita i zespół 
Kamp!.

Tomasz Błaszkiewicz

W dniach 11-12 i 14-15 paździer-
nika o 17.00 kino Bałtyk przygoto-
wało propozycję dla najmłodszych 
– „Super Spark: Gwiezdna misja”. 
Trzynaście lat temu wszechmocny 
Generał Zong przejął kontrolę nad 
Planetą Bana. Jego kolejnym celem 
jest opanowanie wszechświata. Je-
żeli zdobędzie moc bestii - Krake-
na, będzie nie do pokonania. Plan 
szaleńca przejrzał dzielny i odważ-

ny Spark z przyjaciółmi. Wyruszają 
razem, by ocalić świat. Przed nimi 
wielka przygoda i mnóstwo nie-
bezpieczeństw. 

W tym samych dniach, ale 
o 20.00, można wybrać się na hor-
ror pt. „Annabelle: Narodziny zła” 
w reżyserii Davida F. Sandberga. 
Kilka lat po tragicznej śmierci có-
reczki lalkarz i jego żona przyjmują 
pod swój dach zakonnicę i dziew-

czynki z sierocińca, które niedługo 
potem staną się celem opętanego 
dzieła rąk lalkarza – Annabelle. 

Od 18 do 21 października o 17.00 
i 20.00 na ekranie rypińskiego kina 
zagości „Botoks” Patryka Vegi. Nowe 
dzieło twórcy „Pitbulla” to poparty 
wielomiesięcznymi wywiadami ob-
raz życia i pracy lekarek oraz pie-
lęgniarek w Polsce. Z ich opowieści 
wyłonił się porażający scenariusz, 
ukazujący problemy służb medycz-
nych, jak i współczesnych kobiet. 
„Botoks” to autentyczne historie 
silnych, zdeterminowanych i wyra-
zistych lekarek, które zmagają się 
z najtrudniejszymi życiowymi de-
cyzjami i problemami: dyskrymi-
nacją, presją macierzyństwa, pogo-
nią za młodością, walką o prawo do 
wolnego wyboru i własnych poglą-
dów. W obsadzie m.in. Olga Bołądź, 
Agnieszka Dygant, Piotr Stramow-
ski, Tomasz Oświeciński i Sebastian 
Fabijański. 

Na koniec miesiąca, 28 i 29 
października o 14.00, 16.30 i 18.30, 
kino zaprasza na „Dwie korony”. To 
historia życia o. Maksymiliana Kol-
be, począwszy od jego dzieciństwa, 
aż do decyzji o oddaniu życia za 
współwięźnia w Auschwitz. Zdjęcia 
dokumentalne zostały zrealizowa-
ne w Polsce, Japonii i we Włoszech. 
Na ekranie zobaczymy m.in. Ceza-
rego Pazurę, Adama Woronowicza, 
Artura Barcisia i Macieja Musiała. 

Bilety na wszystkie seanse 
kosztują 12 zł. Rezerwacji można 
dokonać za pośrednictwem strony 
internetowej: www.kino.rypin.eu.

oprac. Tomasz Błaszkiewicz
fot. RDK Rypin

Muzyka

Powrót gwiazdy popu 
20 października ukaże się nowy album Natalii Ny-
kiel zatytułowany „Discordia”. Płytę promuje sin-
giel „Spokój”. 

Wąbrzeźno
 W niedzielę 8 października do WDK przyjadą doświadczeni artyści, którzy 

wezmą udział w XX Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Twórczego Seniorów. 
Swoje umiejętności zaprezentują: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-
instrumentalne, kapele, zespoły folklorystyczne oraz kabarety. 

 W czwartek 12 października o 17.00 w WDK dla najmłodszych widzów 
po raz kolejny wystąpią aktorzy teatru Krak-Art z Krakowa. Tym razem będzie 
można zobaczyć spektakl „Stoliczku, nakryj się”. Przedstawienie opowiada 
wzruszającą historię trójki braci, którzy wyruszają w świat w poszukiwaniu 
szczęścia. Każdy znajduje zatrudnienie u innego rzemieślnika. Za sumienną 
pracę otrzymują niezwykłą zapłatę. Niestety, szczęście nie trwa długo, 
ponieważ zostają oszukani przez chciwego karczmarza. Bilety w cenie 5 zł 
do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 lub 
bezpośrednio przed spektaklem. 

 20 października w tym samym miejscu planowana jest kolejna edycja 
festiwalu pieśni religijnej „Sakrosong” oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego „Śladami budowli sakralnych”. W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz 
zespoły (chóry parafialne, schole, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne). 
Jury oceniać będzie m.in. umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertu-
aru i ogólny wyraz artystyczny. Zgłoszenia są przyjmowane do 5 października. 
Wpisowe wynosi 1 zł. W konkursie plastycznym mogą wystartować wszyscy 
chętni, bez ograniczeń wiekowych. Pracę plastyczną przedstawiającą m.in. ka-
pliczki, kościoły i inne budowle sakralne w formacie A3, wykonaną dowolną 
techniką należy dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury osobiście lub za 
pośrednictwem poczty na adres: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, 87-
200 Wąbrzeźno do 10 października. 

Rypin
 W piątek 13 października o 19.00 przez budynkiem RDK zostanie wys-

tawiony spektakl uliczny „Do domu”. Wstęp wolny. 
W poniedziałek 16 października o 18.00 w kinie Bałtyk będzie można obejrzeć 

film „Manchester By The Sea” w reżyserii Kennetha Lonergana. Projekcja jest 
planowana w ramach Klubu Miłośników Filmów. Poznamy historię Lee Chan-
dlera (Casey Aflleck), który dowiaduje się o śmierci brata i wraca w rodzinne 
strony. Na miejscu okazuje się, że mężczyzna będzie musiał opiekować się 
bratankiem. Lee zmierzy się z wydarzeniami z przeszłości, które spowodowały, 
że opuścił Manchester. Wstęp wolny. 

 22 października do RDK po raz kolejny przyjedzie Teatr Capitol. Tym razem 
będzie można obejrzeć sztukę „Dama bije Króla”. W obsadzie m.in. Marek Si-
udym, Anna Gornostaj i Maciej Damięcki. Bilety kosztują: 90, 85 i 70 zł i są do 
nabycia w RDK lub na stronie: www.kino.rypin.eu. Początek o 18.00

 24 października odbędzie się gala finałowa kolejnej edycji konkursu 
Rypiński Album Poetycki. Jest on organizowany już od 2006 roku i od początku 
głównym celem wydarzenia jest promocja twórczości poetów z całego kraju. 
Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody, a na zakończenie wystąpi 
Lech Makowiecki. 

Brodnica 
 W piątek 6 października o 19.00 w Brodnickim Domu Kultury zaśpiewa 

Stanisława Celińska. Artystka zaprezentuje utwory z nowej płyty zatytułowanej 
„Atramentowa”. Teksty do muzyki Macieja Muraszki napisali m.in. Muniek 
Staszczyk, Dorota Czupkiewicz i Wojciech Młynarski. Bilety w cenie 80 zł są 
do nabycia w BDK. 

Golub-Dobrzyñ 
 W sobotę 7 października odbędzie się jubileuszowy 50. Rajd Pieszy szlak-

iem Fryderyka Chopina. Rajd wystartuje o 10.00 z Szafarni, a zakończy się 
około 14.00 na Zamku Golubskim. Tradycyjnie nad Drwęcą planowane jest 
ognisko. 

 Tego samego dnia o 17.00 warto wybrać się do Szafarni. Koncert 
w Ośrodku Chopinowskim zagra trio tworzone przez klarnecistę Borysa 
Binieckiego, altowiolistkę Jadwigę Stanek i pianistkę Magdalenę Swatowską. 
Bilety w cenie 15/20 złotych można rezerwować za pomocą elektronicznego 
systemu rezerwacji lub telefonicznie: 56 682 79 30 . 

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowe nowości 
w Rypinie 

FILM  Kino Bałtyk ogłosiło październikowy repertuar. W pro-
gramie: „Botoks”, „Dwie korony”, „Annabelle: Narodziny zła” 
i „Super Spark: Gwiezdna misja”
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08:40 Informacje kulturalne

HITY DNIA

Współczesna Polska. Dwudziestokilkuletniemu właścicielowi 
firmy projektowej wpada w oko nowa pracownica. Tymczasem 
pewnego dnia do jego drzwi puka 7-letnia Michalina, 
twierdząca, że jest jego córką.

Po śmierci ojca Alan przeżywa załamanie nerwowe. Żeby mu 
pomóc, koledzy postanawiają odwieźć go do ośrodka na 
odwyk. Niestety, w tym samym czasie pan Chow ucieka z 
tajskiego więzienia.

Czwartek, 5 października 2017

06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial  
09:10 Mam prawo Magazyn 
09:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
10:15 Północ - Południe księga I 
          odc. 3 - serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 1 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn 
12:55 Dzika Słowacja - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 106 - serial 
14:55 Muzeum polskiej piosenki 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?           
          - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3175 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej               
          odc. 34 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Biało-Czerwoni. Kroniki  
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 
          odc. 231 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera  
22:25 Warto rozmawiać  
23:30 Życie bez rąk 
          - dokumentalny 

06:05 Rod�zink�a.�pl 
          odc. 151 s. 6 - serial 
06:40 Sztuka codzienności odc. 16  
07:05 M jak miłość odc. 136 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
          odc. 1712 - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
          odc. 464 - serial 
12:45 Tysiąc i jedna noc 
          odc. 156 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 50 - serial 
14:20 Zaufaj mi jestem lekarzem           
          odc. 1 - serial 
15:25 Na dobre i na złe 
          odc. 680 - serial 
16:30 Koło fortuny 
          odc. 167 - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość 
          odc. 25 - serial 
18:00 Panorama odc. 2789 
18:30 Sport-telegram 
          odc. 4888 
18:40 Pogoda odc. 2794 
18:50 Jeden z dziesięciu 
          - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
          odc. 1712 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
          odc. 1713 - serial 
20:40 Pierwsza randka          
          odc. 18 - rozrywka 
21:40 Miasto skarbów 
          odc. 4 - serial 
22:40 Magazyn kryminalny 997
23:35 Ostatni skok           
          - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 6 s. 10 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 19  

08:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda odc. 804 - serial  

12:00 Szkoła odc. 456 - serial  

13:00 19+ odc. 157 - serial  

13:30 Szpital odc. 693 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 10 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 457 - serial  

16:30 19+ odc. 158 - serial  

17:00 Ukryta prawda 

          odc. 805 - serial  

18:00 Szpital odc. 694 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5091  

20:10 Doradca smaku odc. 20  

20:15 Na Wspólnej 

          odc. 2559 - serial  

20:55 Milionerzy 

          odc. 77 - rozrywka 

21:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 5 s. 16 - rozrywka 

22:30 Tylko mnie kochaj 

          - komedia romantyczna  

00:40 Kac Vegas III - komedia 

06:00 Dragons' Den. Jak zostać 

          milionerem? odc. 6 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 4 - animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 29 - animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 7 - animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman Show           

          odc. 32 - animowany 

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

10:00 Esmeralda odc. 8 - serial  

11:00 Detektywi w akcji odc. 66 - serial 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 67 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 68 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 159  

15:00 Dom nie do poznania

          odc. 30 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 9 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 1 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 322 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 323 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

          odc. 123 - serial  

21:00 Escobar: Historia nieznana           

          - kryminalny 

23:30 Trampolina 

          odc. 12 - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 132 - serial 

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 1 s. 2 - serial 

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

          odc. 2 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 8 s. 20 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 2 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 9 s. 20 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 21 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 1 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 211 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 212 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 23 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 24 - serial 

17:15 Gwiazdy lombardu 

          odc. 459 s. 18 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 23 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 24 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 460 s. 18 - serial 

20:00 Króliczek - komedia 

22:00 Fujary na tropie 

          - komedia sensacyjna 

00:10 Pociąg do Hollywood 

          - komedia 

08:00 Dziennik filozofa

08:05 Dezerterzy odc. 56  

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Przepłyniesz rzekę 

          - dramat obyczajowy 

10:25 Którędy po sztukę  

11:00 Lalka odc. 9 - serial 

12:30 Wielki Tydzień 

          - dramat obyczajowy 

14:15 Jutro idziemy do kina 

          - dramat obyczajowy 

16:20 Chuligan literacki odc. 60  

16:55 Przepłyniesz rzekę 

          - dramat obyczajowy 

18:25 Studio Kultura - rozmowy 

          odc. 1165 rozmowa 

18:40 Pieśń pamięci 

          - dokumentalny 

19:45 Czerwony papierowy stateczek 

          - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Pustka - dramat 

22:05 Zakładka odc. 5  

22:35 Pod opieką wiecznego słońca 

          - dokumentalny 

00:30 Dziennik filozofa 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
          - animowany 
09:00 Na zdrowie   
09:25 Święty na każdy dzień  
09:30 Po co nam wykopaliska? 
          odc. 7 - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna  
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach prof. 
          Ryszarda Natusiewicza  
11:50 Po cóż są nam święci - serial 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy   
13:20 Pragnienie Boga 
          - dokumentalny 
14:00 Święta Barbara 
          - dramat obyczajowy 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
          katolickich "Źródło"   
16:40 Serce i oblicze Boga 
          - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
          i obrony życia poczętego 
          w Sanktuarium św. 
          Józefa w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga 
          odc. 5 - animowany 
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 Największy dar odc. 1  
22:30 Największy dar odc. 2  
23:00 Sanktuarium św. Anny 
          w Auray - dokumentalny

06:45 Był taki dzień odc. 309  
06:47 Komunikaty Wojenne odc. 30  
06:55 Jerzy Waldorff. Połowy na rzece 
          wspomnień odc. 5 - serial 
07:55 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 8  
08:35 Z archiwum kabaretu Tey czyli 
          RetroTEYada - rozrywka 
09:15 W labiryncie odc. 88 - serial 
09:45 Tońko czyli legenda o ostatnim 
          baciarze - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
          odc. 2 - serial 
11:55 Flesz historii 
12:15 Filmowa Encyklopedia Powstań 
          Śląskich odc. 1 - serial  
12:40 Nowe Ateny odc. 56   
13:30 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 27   
15:00 Encyklopedia II wojny światowej 
          odc. 58 - serial 
15:40 Historia świata według Andrew 
          Marra odc. 4 - dokumentalny  
16:45 Maria Konopnicka 
          - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 9 - serial 
18:45 Taśmy bezpieki odc. 19  
19:20 Sensacje XX wieku odc. 95  
20:15 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
20:45 Najdziwniejsza broń na świecie 
          odc. 4 - dokumentalny 
21:45 Dorastanie 
          odc. 6 - serial 
22:55 Spór o historię odc. 73  
23:40 Ośmiornica 
          odc. 33 s. 5 - serial 
00:55 Wielkie napady PRL-u 
          odc. 2 - serial 

05:20 Ukryta prawda odc. 36 - serial 

06:20 Szpital odc. 163 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 96 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 22 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 93 - serial 

09:45 Brzydula odc. 94 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 438 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 97 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 337 - serial 

14:55 Szpital odc. 164 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 23 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 4 - serial 

17:55 Brzydula odc. 95 - serial 

18:30 Brzydula odc. 96 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 439 - serial 

20:00 Tysiąc słów - komedia 

22:00 Nie z tego świata 

          odc. 4 s. 5 - serial 

23:00 Nawiedzona znaleziona - horror 

00:45 Mroczne zagadki Los Angeles 

          odc. 17 s. 2 - serial 

„Tylko mnie kochaj” 

(2006r.) TVN 22:30

„Kac Vegas III” 

(2013r.) TVN 00:40

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 487 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 700 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 701 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 34 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 326 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 254 - serial 

13:00 Trudne sprawy 

          odc. 735 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2540 - serial  

14:50 Dlaczego ja? 

          odc. 781 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3482  

16:30 Na ratunek 112 odc. 144 - serial 

17:00 Na ratunek 112 odc. 145 - serial 

17:30 Studio Sport przed meczem 

17:45 Armenia - Polska Piłka nożna  

20:05 Studio Sport po meczu 

20:10 Nasz nowy dom 

          odc. 99 - rozrywka 

21:15 Przyjaciółki 

          odc. 115 - serial 

22:20 Zdrady 

          odc. 116 - serial 

23:25 Traffic - dramat społeczny 

                     19:50 Uwaga! 14:00 Elif 12:45 Tysiąc i jedna noc           09:00 Malanowski i Partnerzy

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



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

09:05 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Max zostaje wciągnięty do grupy uciekinierek z Cytadeli, które 
ściga Wieczny Joe. Kobiety prowadzi piękna Furiosa. 
Rozwścieczony władca zrobi wszystko, żeby dopaść 
buntowników i wymierzyć im karę.

13:00 19+

Za sprawą skradzionej broni Frank i jego partner Marvin, byli 
agenci CIA, stają się celem pościgu. Razem z Sarą Ross 
uciekają do Paryża. Próbują odnaleźć genialnego Edwarda 
Baileya.

Piątek, 6 października 2017

08:00 Dziennik filozofa

08:10 Zakładka odc. 5  

08:45 Wydarzenie aktualne  

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Bar pod młynkiem - obyczajowy 

11:00 Kolumbowie odc. 1 - serial 

12:05 Kolumbowie odc. 2 - serial 

13:15 Przybyli ułani - obyczajowy 

14:20 Którędy po sztukę  

14:30 Koncert muzyki Mieczysława 

          Karłowicza - koncert 

15:45 Pegaz odc. 73  

16:50 Bar pod młynkiem - obyczajowy 

18:15 Studio Kultura - rozmowy 

18:30 Rujnowanie pamięci 

          - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 84 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu 

20:25 Cuda - dramat obyczajowy 

22:30 Tygodnik kulturalny  

23:15 Dziennik filozofa

23:30 Matt Bianco plays Baloise 

          Session - koncert 

06:45 Był taki dzień odc. 310  
06:47 Komunikaty Wojenne odc. 34  
06:55 Maria Konopnicka 
          - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 9  
08:30 Z archiwum kabaretu Tey czyli 
          RetroTEYada odc. 2 - rozrywka 
09:10 W labiryncie odc. 89 - serial 
09:45 Królowa Panoram 
          - dokumentalny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
          odc. 3 - serial 
11:50 Taśmy bezpieki odc. 19   
12:20 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 9 - serial 
12:50 Podróże z historią odc. 3  
13:20 Było nie minęło - kronika
          zwiadowców historii  
13:50 Sensacje XX wieku odc. 95   
14:55 Przewodnik historyczny 
          Bogusława 
          Wołoszańskiego odc. 6  
15:30 Źródła naszej cywilizacji 
          odc. 6 - dokumentalny 
16:35 Radio powstańcze 
          "Błyskawica" - dokumentalny 
17:35 Czas honoru odc. 10 - serial 
18:35 Goniec historyczny IPN odc. 3  
19:10 Sensacje XX wieku odc. 35  
20:05 Niecała nieprawda czyli PRL 
          w DTV odc. 6  
20:35 Odkryć tajemnicę 
          odc. 6 - serial 
21:40 Dorastanie 
          odc. 7 - serial 
23:00 Szerokie tory odc. 85  
23:35 Ośmiornica 
          odc. 34 s. 5 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga 
          odc. 5 - animowany  
09:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat   
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Wykłady w więzieniach 
          - dokumentalny 
11:05 Petra - tajemnicze miasto  
11:25 Głos Polski   
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 1 - serial 
11:50 Niezwykłości przyrody 
          Nowej Zelandii  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Księga Ruth. Podróż wiary 
          - obyczajowy 
13:55 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
14:00 Największy dar odc. 1   
14:30 Największy dar  odc. 2   
15:00 Modlitwa w Godzinie 
          Miłosierdzia z Koronką 
          do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie 
/ręki - serial  
16:55 Juan Diego - posłaniec 
          z Gwadelupy - animowany 
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 Jesteśmy katolikami           
          odc. 2 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Józef z Egiptu 
          odc. 20 - serial historyczny 
23:05 Ksiądz Juliusz Chevalier 
          - dokumentalny 

06:00 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial  
09:10 Zakochaj się w Polsce   
09:40 Rodzinny ekspres  
10:10 Północ - Południe księga I 
          odc. 4 - serial 
11:10 Doktor Quinn 
          odc. 2 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
          odc. 6  
12:55 Lungau. Wysoko wśród chłodu 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 107 - serial 
14:55 Muzeum polskiej piosenki 
          - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział ktokolwiek 
          wie... odc. 42  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Serial fabularny - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3176 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 35 - rozrywka 
18:55 Mam prawo 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Biało-Czerwoni. Kroniki  
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 3 - rozrywka 
21:20 Tobruk 
          - dramat wojenny 
23:20 Status nieznany - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 7 s. 10 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 20  

08:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda 

          odc. 805 - serial  

12:00 Szkoła odc. 457 - serial 

13:00 19+ odc. 158 - serial  

13:30 Szpital odc. 694 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 12 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 458 - serial  

16:30 19+ odc. 159 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 806 - serial  

18:00 Szpital odc. 695 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5092  

20:00 Mad Max: Na drodze gniewu 

          - film SF 

22:30 Red II - komedia kryminalna 

01:00 Kuba Wojewódzki 

          odc. 5 s. 12 - talk show  

„Red II”

(2013r.) TVN 22:30

„Mad Max: Na drodze gniewu” 

(2015r.) TVN 20:00

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

13:50 Sensacje XX wieku11:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 488 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 702 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy           

          odc. 703 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 35 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 327 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 255 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 736 - serial 

14:00 Jesień w Polsacie - rozrywka 

14:50 Dlaczego ja? odc. 782 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3483  

16:30 Na ratunek 112 

          odc. 146 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 134 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2541 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 381 - serial 

20:05 Wyspa przetrwania 

          odc. 5 - rozrywka 

22:10 Poszukiwacze zaginionej arki 

          - przygodowy 

00:50 Złodziejski kodeks 

          - sensacyjny 

05:20 Ukryta prawda odc. 37 - serial 

06:20 Szpital odc. 164 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 97 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 23 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 95 - serial 

09:45 Brzydula odc. 96 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 439 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 98 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 338 - serial 

14:55 Szpital odc. 165 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 24 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów odc. 5 - serial 

17:55 Brzydula odc. 97 - serial 

18:30 Brzydula odc. 98 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 440 - serial 

20:00 Strażnicy marzeń - animowany 

22:10 Butch Cassidy i Sundance Kid 

          - western 

00:25 Zabójcza broń odc. 1 - serial  

06:00 Dragons' Den. Jak zostać 

          milionerem? odc. 7 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 5 - animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 30 - animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 8 - animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 33 - animowany 

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

10:00 Esmeralda odc. 9 - serial  

11:00 Detektywi w akcji odc. 69 - serial 

12:00 Detektywi w akcji odc. 70 - serial 

13:00 Galileo odc. 638   

14:00 Galileo odc. 639   

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 31 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 10 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 2 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 323 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

/odc. 324 - serial  

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 1 - serial  

21:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 120 - serial  

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 121 - serial  

23:00 Kobiety i mafia - serial  

0:00 Escobar: Historia nieznana 

          - kryminalny

06:00 To moje życie! odc. 133 - serial 

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 2 s. 2 - serial 

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

          odc. 3 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 9 s. 20 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 3 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 10 s. 20 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 22 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 2 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł odc. 213 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł odc. 214 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 24 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 25 - serial 

17:15 Gwiazdy lombardu 

          odc. 460 s. 18 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw

          odc. 24 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 25 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 461 s. 18 - serial 

20:00 Liberator II - sensacyjny 

22:00 Pod przykryciem 

          - sensacyjny 

00:00 Króliczek 

          - komedia 

06:05 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 152 s. 6 - serial 

06:40 Sztuka codzienności odc. 17  

07:05 M jak miłość odc. 137 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

 11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1713 - serial 

11:50 Postaw na milion - rozrywka 

12:45 Tysiąc i jedna noc 

          odc. 157 - serial 

13:45 Na sygnale odc. 51 - serial 

14:15 Coś dla Ciebie odc. 122  

14:45 Było nie minęło - ekstra odc. 4  

15:25 300 milionów lat odc. 2 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 26 - serial 

18:00 Panorama odc. 2790 

18:30 Sport-telegram odc. 4890 

18:40 Pogoda odc. 2795 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1713 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1714 - serial 

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 83 s. 7 - serial 

21:40 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 214 s. 11 - serial 

22:10 Pod wspólnym niebem 

          odc. 4 - serial 

22:45 Biały aligator 

          - thriller

00:30 Ostatni skok 

          - thriller 



15:30 Wydarzenie aktualne

HITY DNIA

Po wielkim trzęsieniu ziemi mamut Maniek, leniwiec Sid i 
tygrys szablozębny Diego lądują na krze, która unosi ich na 
ocean. Tam łapie ich banda piratów pod dowództwem 
gigantopiteka, kapitana Flaka.

Tommy, były żołnierz, powraca do rodzinnego miasta po 
długiej nieobecności. Postanawia wziąć udział w 
organizowanym tam turnieju mieszanych sztuk walki.

Sobota, 7 października 2017

08:00 Pierścień i róża 

          odc. 2 - serial młodzieżowy 

08:40 Pierścień i róża 

          odc. 3 - serial młodzieżowy 

09:20 Zaśpiewajmy to jeszcze raz 

          odc. 5 - rozrywka 

10:05 Głos - obyczajowy 

11:20 Vistuliada  

12:00 Szlakiem Kolberga odc. 11  

12:40 Tygodnik kulturalny  

13:35 Słońce świeci jasno - komedia 

15:30 Wydarzenie aktualne  

16:10 Pułkownik Kwiatkowski  

          - dramat 

18:20 Dranie w kinie

19:00 Legendy rocka odc. 52 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 53 - serial 

20:00 Eurokultura odc. 108  

20:20 Nine - Dziewięć Musical 

22:30 Eric Clapton: Live in 

          San Diego 2007 - koncert 

00:10 Filmy Rainera Wernera 

          Fassbindera odc. 5  

06:50 Był taki dzień odc. 311  

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 2 - serial  

08:05 Zakochaj się w Polsce 

08:45 Podróże 

09:10 Szaleństwo Majki Skowron 

          odc. 9 - serial młodzieżowy 

09:45 Stawiam na Tolka Banana 

          odc. 1 - serial młodzieżowy 

10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 125  

11:00 Ginące cywilizacje odc. 1 - serial 

12:05 Życie odc. 6 - serial 

13:10 Dawne światy 

          odc. 6 - dokumentalny 

14:10 Szerokie tory odc. 92  

14:40 Wielka gra - rozrywka 

15:45 Spór o historię odc. 158   

16:25 Roman Dmowski 

          - dokumentalny 

17:20 Dziwny hrabia 

          - dokument fabularyzowany 

18:00 Wszystkie pieniądze świata 

          odc. 2 - serial 

19:10 Najdziwniejsza broń na 

          świecie odc. 4 - dokumentalny  

20:05 Rzeka kłamstwa odc. 7 - serial 

21:45 Odkryć tajemnicę odc. 6 - serial  

22:50 Litewskie drogi Potopu 

          - dokumentalny 

23:30 Komandoria 

          odc. 3 - serial przygodowy 

00:30 Tońko czyli legenda 

          o ostatnim baciarze 

          - dokumentalny  

05:35 Jaka to melodia? - rozrywka  

06:05 Sprawa dla reportera   

07:00 Nas�zaar�mia.�pl

07:30 Rok w ogrodzie  

07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 6  

08:10 Śmierć rewolwerowca - western 

09:55 Rozdarte serca odc. 82 - serial 

10:50 Rozdarte serca odc. 83 - serial 

12:00 Studio Raban

12:30 Mój przyjaciel robot 

          - dokumentalny 

13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 162  

14:15 Ojciec Mateusz odc. 231 - serial  

15:10 Zagadka hotelu Grand 

          odc. 19 s. 3 - serial 

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 17 - serial  

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony 

          odc. 4 s. 4 - rozrywka 

18:30 Rodzina wie lepiej 

          odc. 36 - rozrywka 

18:55 Jaka to melodia? - rozrywka 

19:30 Wiadomości 

20:00 Rozmowa z kard. Kazimierzem 

          Nyczem na Dzień 

          Papieski Rozmowa 

20:10 Sport 

20:15 Biało-Czerwoni. Kroniki  

20:20 Pogoda 

20:25 Komisarz Alex odc. 122 - serial 

21:25 Mumia powraca - przygodowy 

23:45 Penelope - komedia 

01:35 Tobruk - dramat wojenny 

05:25 Zaufaj mi jestem lekarzem 

          odc. 1 - serial 

06:30 M jak miłość odc. 1317 - serial 

07:30 Pytanie na śniadanie 

10:55 Lajk! odc. 29 

11:20 Pod wspólnym niebem 

          odc. 4 - serial 

11:50 O mnie się nie martw 

          odc. 83 s. 7 - serial 

12:50 Na sygnale odc. 157 - serial 

13:20 Podróże z historią odc. 48  

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Było nie minęło - ekstra odc. 5  

15:15 Rod�zink�a.�pl odc. 214 - serial 

15:45 Pierwsza randka 

          odc. 18 - rozrywka 

16:45 Gala nagród TOTUS 2017 

17:45 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:35 Sport-telegram 

18:45 Pogoda 

19:05 Postaw na milion 

          - rozrywka 

20:05 The Voice of Poland 

          odc. 11 - rozrywka 

22:25 Miasto skarbów 

          odc. 4 - serial 

23:25 Nocny recepcjonista

          odc. 7 - serial 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN

11:00 Na Wspólnej odc. 2556 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2557 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2558 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2559 - serial  

12:50 Drzewo marzeń 

          odc. 5 - rozrywka  

13:50 MasterChef 

          odc. 4 s. 6 - rozrywka  

15:25 Azja Express 

          odc. 5 s. 2 - rozrywka  

17:00 Kuchenne rewolucje 

          odc. 5 s. 16 - rozrywka  

18:00 366 °C odc. 5 s. 2  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5093  

20:00 Mam talent 

          odc. 5 s. 10 - rozrywka 

21:45 Kac Vegas III - komedia  

23:50 Oszukać przeznaczenie II 

          - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 6 - animowany 

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 45 - animowany 

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu           

          świata odc. 46 - animowany 

09:15 Przygody Kota w butach 

          odc. 15 - animowany 

09:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 16 - animowany 

10:10 Ewa gotuje odc. 311  

10:45 Supermodelka Plus Size 

          odc. 5 - rozrywka  

12:15 The Brain. Genialny umysł 

          odc. 13 - rozrywka  

13:45 Wyspa przetrwania 

          odc. 5 - rozrywka  

15:45 Kabaret na żywo 

          odc. 23 Kabaret i satyra  

17:50 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 107 - serial dokumentalny 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 108 - serial dokumentalny 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 382 - serial 

20:10 Epoka lodowcowa IV: 

          Wędrówka kontynentów 

          - animowany 

22:05 Twoja twarz brzmi znajomo 

          odc. 72 - rozrywka 

00:15 Wojownik 

          - dramat obyczajowy 

05:55 Ukryta prawda odc. 38 - serial 

06:55 Mango - Telezakupy 

09:00 Zaklinaczka duchów 

          odc. 1 - serial 

10:05 Zaklinaczka duchów 

          odc. 2 - serial 

11:05 Zaklinaczka duchów 

          odc. 3 - serial 

12:05 Brzydula odc. 89 - serial 

12:40 Brzydula odc. 90 - serial 

13:15 Brzydula odc. 91 - serial 

13:50 Brzydula odc. 92 - serial 

14:25 Brzydula odc. 93 - serial 

15:00 Przygoda z pandą - przygodowy 

16:50 Duży - komedia 

19:00 Duchy moich byłych 

          - komedia romantyczna 

21:10 Był sobie chłopiec 

          - komedia romantyczna 

23:25 Surogaci - thriller

06:00 Światowe rekordy Guinnessa 

          odc. 17 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 6 - animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 31 - animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 9 - animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 34 - animowany 

09:00 Garfield Show - serial dla dzieci 

09:25 Baśń o sześciu łabędziach 

          odc. 9 - obyczajowy 

11:10 Policjantki i policjanci 

          odc. 320 - serial  

12:10 Policjantki i policjanci 

          odc. 321 - serial  

13:10 Policjantki i policjanci           

          odc. 322 - serial  

14:15 STOP Drogówka odc. 160  

15:25 Kulinarna miłość 

          - komedia romantyczna 

17:15 Ziemska apokalipsa - film SF 

19:00 Galileo odc. 640  

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 323 - serial  

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 324 - serial  

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 122 - serial  

23:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 123 - serial  

00:05 Halo 4: Naprzód do świtu 

          - film SF 

05:55 Niesamowite! odc. 3 - serial 

06:25 Niesamowite! odc. 4 - serial 

07:05 Taki jest świat 

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 13 - serial 

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 14 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 15 - serial 

11:10 Gwiazdy lombardu 

          odc. 145 s. 8 - serial 

11:40 Gwiazdy lombardu 

          odc. 146 s. 8 - serial 

12:10 Columbo odc. 5 - serial 

13:55 Mistrz kierownicy ucieka III

          - komedia sensacyjna 

15:50 Lassie - przygodowy 

17:50 Totalna magia - komedia 

20:00 Rambo II - sensacyjny 

21:55 Arena - thriller 

23:50 Krwawe walentynki - horror 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
09:00 Sanktuarium Matki Bożej 
          o Złotym Sercu w Beauraing 
          - dokumentalny 
09:50 Opowieść wiecznie żywa 
          - animowany 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia   
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
          w mijającym tygodniu   
12:50 Przyroda i ludzie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu 
          odc. 20 - serial historyczny  
15:05 Ciepły powiew południa 
          - dokumentalny 
15:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 6  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Tajemnica Różańca Świętego 
          - dokumentalny 
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 "W rytmach kryniczanki" 
          - przeboje z gramofonowej 
          płyty - koncert  
23:00 Tekla - życie dla Ewangelii 
          - dokumentalny 

18:55 Jaka to melodia? 11:00 Na Wspólnej 09:15 Przygody Kota w butach 15:15 Rodzinka.pl

12:05 Brzydula 10:25 Okrasa łamie przepisy11:10 Policjantki i policjanci 08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

„Epoka lodowcowa IV: 
Wędrówka kontynentów” 

(2012r.) POLSAT 20:10

„Wojownik” 

(2011r.) TVN 7 00:15



Niedziela, 8 października 2017

19:35 Wniebowzięci

HITY DNIA

Kosmiczny twór znany jako Eksperyment 626 ucieka na 
Ziemię, na Hawaje. Naukowiec Jumba, trójnożny Plikli i 
kapitan Gantu muszą go złapać. Gantu zastawia pułapkę, w 
którą wpada dziewczynka Lilo.

06:00 Columbo

Indiana Jones wyrusza do Egiptu, gdzie prawdopodobnie 
odkryto miejsce przechowywania Arki Przymierza. Musi 
zrobić wszystko, by nie dopuścić, aby święte trofeum znalazło 
się w rękach Niemców.

,,Poszukiwacze zaginionej arki” 

(1981r.) POLSAT 11:05

10:05 Okrasa łamie przepisy 

10:35 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 07:45 Jeźdźcy smoków18:40 Jaka to melodia? 12:20 Brzydula 

„Lilo i Stitch”
(2002r.) POLSAT 9:15

05:35 Klan odc. 3176 - serial  
06:10 Słownik polsko@�polski  
06:35 Pełnosprawni  
06:55 "Bądźcie świadkami 
          miłosierdzia" koncert z okazji 
          XVI Dnia Papieskiego - koncert 
08:00 Tydzień 
08:35 Ziarno
09:10 Biblia odc. 34 - serial historyczny 
10:00 Msza święta z Sanktuarium 
          Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
          Łagiewnikach 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:40 Atlantyk odc. 3 - serial 
13:45 Poldark: Wichry losu 
          odc. 1 - serial 
14:55 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 3 - rozrywka 
15:50 "Idźmy naprzód z nadzieją" 
          koncert z okazji XVII Dnia 
          Papieskiego - koncert  
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisarz Alex odc. 122 - serial  
18:40 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Biało-Czerwoni. Kroniki  
20:10 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
          odc. 18 - serial 
21:10 Rolnik szuka żony 
          odc. 5 s. 4 - rozrywka 
22:10 Ja cię kocham a ty z nim 
          - komedia 
23:55 Mumia powraca - przygodowy  

06:00 Podróże z historią odc. 27  

06:35 M jak miłość odc. 1318 - serial 

07:35 Barwy szczęścia 

          odc. 1710 - serial 

08:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1711 - serial 

08:40 Barwy szczęścia 

          odc. 1712 - serial 

09:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1713 - serial 

09:45 Barwy szczęścia 

          odc. 1714 - serial 

10:20 Ukryte skarby odc. 25  

10:50 300 milionów lat odc. 2 - serial 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 160  

12:35 Bake off - Ale ciacho! 

          odc. 26 - rozrywka 

13:40 Bake off - Ale przepis odc. 26  

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Koło fortuny odc. 169 - rozrywka 

15:20 Na dobre i na złe 

          odc. 680 - serial 

16:20 The Voice of Poland 

          odc. 11 - rozrywka 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:55 Pod wspólnym niebem 

          odc. 4 - serial 

19:25 Lajk! 

20:05 Fala 

          - film katastroficzny 

22:05 Batalion 

          - dramat wojenny 

00:20 Piąta pora roku 

          - dramat obyczajowy 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 32  

08:25 Akademia ogrodnika odc. 39  

08:30 Dzień Dobry TVN

11:00 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 5 s. 9   

11:35 Co za tydzień

12:10 Diagnoza odc. 5 - serial  

13:10 Druga szansa 

          odc. 4 s. 4 - serial  

14:10 Mam talent 

          odc. 5 s. 10 - rozrywka  

15:55 Potwory i spółka - animowany 

17:50 Spotkanie ze smakiem 

18:00 Drzewo marzeń 

          odc. 6 - rozrywka  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5094  

20:00 MasterChef 

          odc. 5 s. 6 - rozrywka  

21:35 300: Początek imperium 

          - dramat historyczny 

23:45 Mad Max: Na drodze gniewu 

          - film SF  

02:15 Uwaga! odc. 5094   

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 7 - animowany 

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 47 - animowany 

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 48 - animowany 

09:15 Lilo i Stitch - animowany 

11:05 Poszukiwacze zaginionej arki 

          - przygodowy 

13:45 Epoka lodowcowa IV: Wędrówka 

          kontynentów - animowany  

15:30 Twoja twarz brzmi znajomo

          odc. 72 - rozrywka  

17:30 Studio Sport Studio sport  

17:45 Polska - Czarnogóra Piłka nożna 

20:05 Studio Sport Studio sport  

20:10 W rytmie serca odc. 6 - serial 

21:15 Kabaret na żywo 

          odc. 24 Kabaret i satyra  

23:15 Drapieżnik - thriller 

01:25 Marsjanin - film SF 

06:00 Strach ma wielkie kły: 

          Halloween - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 7 - animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 32 - animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 10 - animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 35 - animowany 

09:00 Skrzaty - animowany 

10:35 Galileo odc. 639   

11:35 Galileo odc. 640   

12:45 Rekin i Lava - przygodowy 

14:40 Mit - przygodowy 

17:15 Parasol bezpieczeństwa 

          - komedia kryminalna 

19:00 Galileo odc. 641  

20:00 Ticker - sensacyjny 

22:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 2 - serial 

23:00 Braterstwo broni 

          - dramat wojenny 

06:00 Columbo odc. 5 - serial 

07:45 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 3 s. 2 - serial 

08:20 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 4 s. 2 - serial 

09:00 Lekarze na start odc. 21 - serial 

09:45 Lekarze na start odc. 22 - serial 

10:30 Lekarze na start odc. 23 - serial 

11:10 Lekarze na start odc. 24 - serial 

12:00 Lekarze na start odc. 25 - serial 

12:45 Wojciech Cejrowski. Boso 

          Etiopia odc. 5  

13:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - film fantastyczny 

14:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - film fantastyczny 

15:45 Miłość tropiki i piraci 

          - przygodowy 

17:50 Pokojówka na Manhattanie 

          - komedia 

20:00 W imię króla - film fantastyczny 

22:15 Liberator II - sensacyjny 

00:20 Wikingowie 

          odc. 9 s. 3 - serial historyczny 

08:00 Pierścień i róża 

          odc. 4 - serial młodzieżowy 

08:40 Pierścień i róża 

          odc. 5 - serial młodzieżowy 

09:15 Historia muzyki odc. 6 - serial 

10:10 Scena klasyczna odc. 2 Recital 

11:00 Trzeci punkt widzenia odc. 205  

11:40 Pestka - dramat 

13:15 Chuligan literacki odc. 61  

13:50 Faust Opera 

17:00 Pomniki historii odc. 75 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

          odc. 504  

18:10 Hydrozagadka 

          - komedia sensacyjna 

19:35 Wniebowzięci - komedia 

20:30 Układ zamknięty - thriller 

22:40 Pegaz odc. 36  

23:15 Trzeci punkt widzenia odc. 205  

23:45 Jurek - dokumentalny 

01:15 Matt Bianco plays Baloise 

          Session - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 312  

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 21 - serial 

08:05 Droga od Chrystusa 

          do Konstantyna

          odc. 6 - dokumentalny 

09:10 Czarne chmury 

          odc. 8 - serial przygodowy 

10:05 Okrasa łamie przepisy odc. 123  

10:35 Ginące cywilizacje 

          odc. 2 - serial 

11:40 Ziemia planeta roślin 

          odc. 3 - dokumentalny 

12:40 Źródła naszej cywilizacji 

          odc. 6 - dokumentalny  

13:45 Ludzie Wisły - obyczajowy 

15:15 Wielki test z historii. Karol 

          Wojtyła - Jan Paweł^II 

          odc. 2 Widowisko 

17:00 Szerokie tory odc. 78  

17:30 Ex libris 

18:00 Wszystkie pieniądze świata 

          odc. 3 - serial 

19:05 Z archiwum IPN 

19:35 Pod biało-czerwoną banderą 

20:15 Śmieciarz odc. 3 - serial 

21:50 Draża - czetnik. Legenda 

          Kresów - dokumentalny 

22:55 Spirala - dramat psychologiczny 

00:30 Pierwsza wojna światowa 

          odc. 9 - serial 

08:00 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia  

08:05 Polski punkt widzenia   

08:25 Święty na każdy dzień  

08:30 Z Parlamentu Europejskiego   

09:00 Fatima - orędzie na dziś odc. 6  

09:30 Msza Święta z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

10:35 Przegląd katolickiego 

          tygodnika "Niedziela"   

10:40 Śladami apostoła Pawła - serial  

11:25 Śp. ks. Peszkowski  

12:00 Anioł Pański z Ojcem 

          Świętym Franciszkiem 

12:20 Wieś - to też Polska   

13:30 Papież Polak do Rodaków 

          - serial 

14:10 "W rytmach kryniczanki" 

          - przeboje z gramofonowej 

          płyty - koncert  

15:10 Królestwo rekinów 

          - dokumentalny 

16:00 Informacje dnia 

16:10 - koncert życzeń

17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  

17:30 Okiem kamery   

18:00 Zakończenie peregrynacji 

          figury Matki Bożej Fatimskiej 

          w Świdnicy 

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 Cuda Jezusa - serial  

22:35 Vatican Magazine   

23:05 Jak my to widzimy 

          - z daleka widać lepiej   

23:35 Prawda ponad wszystko 

          - opowieść o ks. Dzierżonie 

          - dokumentalny 

5:35 Ukryta prawda odc. 39 - serial 

6:40 Mango - Telezakupy 

8:45 Dwóch i pół odc. 2 s. 10 - serial 

9:15 Dwóch i pół odc. 3 s. 10 - serial 

9:50 Zaklinaczka duchów 

          odc. 4 - serial 

10:45 Zaklinaczka duchów 

          odc. 5 - serial 

11:45 Brzydula odc. 94 - serial 

12:20 Brzydula odc. 95 - serial 

12:55 Brzydula odc. 96 - serial 

13:30 Brzydula odc. 97 - serial 

14:05 Brzydula odc. 98 - serial 

14:40 Butch Cassidy i Sundance Kid 

          - western 

16:55 Mała księżniczka - obyczajowy 

19:00 Zabójcza broń odc. 1 - serial 

20:00 Nieuchwytny - sensacyjny 

22:05 Zabójcza broń odc. 2 - serial 

23:05 Polowanie na 

          "Czerwony Październik" 

          - sensacyjny 



19:00 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Były agent CIA, Jonathan Cold, uwalnia z więzienia handlarza 
bronią. Pomaga również grupie terrorystów wejść w 
posiadanie broni nuklearnej, która ma być użyta do ataku na 
USA.

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 9 października 2017

„Marsjanin” 

(2015r.) POLSAT 20:10

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy 

          odc. 489 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 704 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 705 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 36 - serial 

11:00 Dlaczego ja? 

          odc. 328 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 256 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 737 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2541 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 783 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3484  

16:30 Na ratunek 112 odc. 147 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 135 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2542 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich           

          odc. 383 - serial 

20:10 Marsjanin - film SF  

23:05 Czarny świt 

          - sensacyjny 

00:10 Niezniszczalni II 

          - sensacyjny 

06:00 To moje życie! odc. 134 - serial 

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 3 s. 2 - serial 

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

          Śledcze odc. 4 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 10 s. 20 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 4 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 11 s. 20 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 23 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 3 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 215 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 216 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 25 - serial 

16:30 Lekarze na start 

          odc. 26 - serial 

17:15 Gwiazdy lombardu 

          odc. 461 s. 18 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 25 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw

odc. 26 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 462 s. 18 - serial 

20:00 Handel 

          - sensacyjny 

22:15 Rambo II 

          - sensacyjny 

00:15 Bez litości 

          odc. 5 - serial 

06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 162   
09:10 Rok w ogrodzie  
09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 6  
09:45 Łap startup 
10:10 Północ - Południe księga I 
          odc. 5 - serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 3 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn 
12:55 Wielka piątka Azji odc. 1 - serial 
14:00 Elif odc. 108 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 7 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3177 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 37 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Biało-Czerwoni. Kroniki  
20:10 Maraton Rzeszowski 
20:15 Pogoda 
20:25 Lekcje miłości 
          Spektakl teatralny 
21:45 Diamenty są wieczne 
          - sensacyjny  
23:55 Ja cię kocham a ty z nim 
          - komedia  
01:40 Penelope 
          - komedia  

06:05 Rod�zink�a.�pl odc. 153 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 122  
07:05 M jak miłość odc. 138 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:25 Barwy szczęścia 
          odc. 1714 - serial 
11:55 Na dobre i na złe 
          odc. 465 - serial 
12:55 Tysiąc i jedna noc 
          odc. 158 - serial 
13:50 Na sygnale odc. 52 - serial 
14:25 Borneo - wyspa małych 
          siłaczy - dokumentalny 
15:30 O mnie się nie martw           
          odc. 83 s. 7 - serial 
16:30 Koło fortuny 
          odc. 170 - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość 
          odc. 27 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
          odc. 1714 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
          odc. 1715 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1319 - serial 
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 
          - dokumentalny 
21:50 Bake off - Ale ciacho! 
          odc. 27 - rozrywka 
22:55 Bake off - Ale przepis odc. 27  
23:20 Agresywne dziewczyny 
          odc. 94 - dokumentalny 
00:20 Pod wspólnym niebem 
          odc. 4 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje

           odc. 8 s. 10 - rozrywka 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda odc. 806 - serial  

12:00 Szkoła odc. 458 - serial  

13:00 19+ odc. 159 - serial  

13:30 Szpital odc. 695 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 13 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 459 - serial  

16:30 19+ odc. 160 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 807 - serial  

18:00 Szpital odc. 696 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5095  

20:10 Doradca smaku odc. 21  

20:15 Na Wspólnej odc. 2560 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 78 - rozrywka 

21:30 Druga szansa odc. 5 s. 4 - serial  

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia

          odc. 5 s. 2 - serial  

23:35 300: Początek imperium 

          - dramat historyczny  

01:40 Co za tydzień

05:20 Ukryta prawda odc. 40 - serial 

06:20 Szpital odc. 165 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 98 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 24 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 97 - serial 

09:45 Brzydula odc. 98 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 440 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 99 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 339 - serial 

14:55 Szpital odc. 166 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 25 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 6 - serial 

17:55 Brzydula odc. 99 - serial 

18:30 Brzydula odc. 100 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 441 - serial 

20:00 Opętany - sensacyjny 

21:45 Lista klientów odc. 11 s. 2 - serial 

22:45 Masters of Sex odc. 9 s. 2 - serial 

00:00 Mroczne zagadki Los Angeles 

          odc. 18 s. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 313  
06:55 Radio powstańcze 
"Błyskawica" - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 10  
08:35 Urok Życia 
          - Andrzej Sikorowski  
09:00 Ex libris
09:15 W labiryncie odc. 90 - serial 
09:45 Miliardy z Moskwy 
          - dokumentalny 
10:45 Ex libris 
11:00 Dawne światy 
          odc. 6 - dokumentalny  
12:00 Spirala - dramat psychologiczny  
13:35 Niecała nieprawda czyli
          PRL w DTV odc. 6   
14:10 Sensacje XX wieku odc. 35   
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 20 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 160  
16:20 Ziemia planeta roślin 
          odc. 3 - dokumentalny  
17:15 Ex libris  
17:45 Czas honoru odc. 11 - serial 
18:40 Flesz historii
19:00 Sensacje XX wieku odc. 80  
20:00 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
20:35 Ostatnia bitwa Wikingów 
          - dokumentalny 
21:50 Popielec odc. 1 - serial 
23:00 Tajemnice Państwa 
          Podziemnego odc. 3 - serial 
23:30 Tajemnice Państwa 
          Podziemnego odc. 4 - serial 
00:00 Ciemności skryją Ziemię           
          - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 

08:15 Wieś - to też Polska   

09:25 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia  

09:30 Vatican Magazine   

10:00 Informacje dnia 

10:15 Święty Józef w imieniu 

          Ojca - dokumentalny 

11:10 Trzy wyspy - trzy światy 

          - dokumentalny 

11:25 Myśląc ojczyzna  

11:35 Bitwa pod Grunwaldem  

11:55 Święty na każdy dzień  

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Najkrótsza droga do domu: 

          C.�S.�Lewis - dokumentalny 

13:20 - koncert życzeń 

14:10 Serce bohatera - obyczajowy 

15:50 Ma się rozumieć  

16:00 Informacje dnia 

16:10 Sanktuaria polskie   

16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 

16:50 Świadkowie - serial  

17:20 Święty na każdy dzień  

17:30 Spotkanie Rodziny Radia 

          Maryja w parafii pw. Matki 

          Bożej Bolesnej w Łodzi 

19:45 Przygody Monster Trucków 

          odc. 14 - animowany 

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 

          - serial historyczny  

22:55 Światła nadziei 

          - dokumentalny 

08:00 Dziennik filozofa 

08:10 Scena klasyczna 

09:05 Eurokultura odc. 108  

09:30 Długi weekend - obyczajowy 

11:00 Kolumbowie odc. 3 - serial 

12:10 Kolumbowie odc. 4 - serial 

13:20 Tatarak - dramat obyczajowy 

14:55 Ostatni numer - dokumentalny 

15:20 Wyjazd służbowy - obyczajowy 

16:10 Studio Kultura - niedziela z... 

          odc. 504  

16:55 Dyrygent

          - dramat psychologiczny 

18:40 Studio Kultura - rozmowy

18:55 Historia Florence Foster 

          Jenkins - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wróblewski według Wajdy 

          - dokumentalny 

21:15 Kronos  

22:05 Którędy po sztukę odc. 56  

22:10 Dziewczyny z Rudzienka 

          - dokumentalny 

22:40 Dziennik filozofa 

22:55 Zły porucznik 

          - dramat kryminalny 

00:40 Informacje kulturalne 

Ekspedycja marsjańska, w skład której wchodzi Mark Watney, 
musi się ewakuować z Czerwonej Planety. Gdy ciężko ranny 
Mark odzyskuje przytomność, orientuje się, że został sam na 
Marsie.

„Czarny świt” 

(2005r.) POLSAT 23:05

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

12:00 Detektywi w akcji 10:00 Napisała: morderstwo 14:55 Szpital  

06:00 Dragons' Den. Jak zostać 

          milionerem? 

          odc. 8 s. 3 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 8 - animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 33 - animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 11 - animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 36 - animowany 

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

10:00 Esmeralda odc. 10 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 71 - serial 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 72 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 73 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 38  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 156 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 11 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 3 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 324 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 325 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 124 - serial 

21:00 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 2 - serial 

21:30 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 3 - serial 

22:00 Galileo odc. 640   

23:00 Galileo odc. 641   

00:00 STOP Drogówka odc. 160  



11:05 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według Kiepskich 06:25 W-11 - wydział śledczy

08:45 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Elitarna grupa najemników udaje się do Albanii na zlecenie 
agenta CIA  Churcha. Na miejscu ekipa wpada w pułapkę 
zastawioną przez przemytnika broni Jeana Vilaina, który 
zabija Billy'ego.

Śmierć Gerry'ego kładzie kres idealnemu małżeństwu 
Kennedych. Przed śmiercią mężczyzna napisał do żony serię 
listów. Dzięki nim pogrążona w rozpaczy kobieta przeżywa 
niecodzienną terapię.

19:00 Policjantki i policjanci

09:00 Napisała: morderstwo 08:00 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 10 października 2017

„Niezniszczalni II” 

(2012r.) POLSAT 21:40

06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:40 Nienasyceni odc. 8  
10:15 Północ - Południe księga I 
          odc. 6 - serial 
11:05 Doktor Quinn 
          odc. 4 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Wielka piątka Azji
          odc. 2 - serial 
14:00 Elif odc. 109 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta 
          odc. 8 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3178 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 38 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Miasto gniewu  
20:55 Magazyn śledczy 
          Anity Gargas 
21:30 Riviera odc. 7 - serial 
22:30 El Príncipe - dzielnica zła 
          odc. 41 - serial 
23:25 American Crime Story:           
          Sprawa O.J. Simpsona 
          odc. 7 - serial 

06:05 Rod�zink�a.�pl odc. 154 - serial 

06:40 Znaki nadziei

          - zachować pamięć 

07:05 M jak miłość odc. 139 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie

11:00 Panorama 

11:20 Barwy szczęścia 

          odc. 1715 - serial 

11:55 Na dobre i na złe

          odc. 466 - serial 

12:55 Tysiąc i jedna noc 

          odc. 159 - serial 

13:50 Na sygnale odc. 53 - serial 

14:30 Cuda z odzysku - urządź 

          mieszkanie za darmo 

          odc. 6 s. 2 - rozrywka 

15:30 M jak miłość odc. 1319 - serial 

16:30 Koło fortuny odc. 171 - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 28 - serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1715 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1716 - serial 

20:50 M jak miłość odc. 1320 - serial 

21:45 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 

23:00 Narodziny supergracza 

          - dokumentalny 

00:05 Miasto skarbów 

          odc. 4 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 490 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 706 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 707 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 37 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 329 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 257 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 738 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2542 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 784 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3485  

16:30 Na ratunek 112 odc. 148 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 136 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2543 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 384 - serial 

20:05 The Brain. Genialny umysł 

          odc. 14 - rozrywka 

21:40 Niezniszczalni II 

          - sensacyjny  

23:50 P.S. Kocham Cię - dramat 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 9 s. 10 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 21  

08:00 Dzień Dobry TVN

10:55 Ukryta prawda odc. 807 - serial  

12:00 Szkoła odc. 459 - serial  

13:00 19+ odc. 160 - serial  

13:30 Szpital odc. 696 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 14 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 460 - serial  

16:30 19+ odc. 161 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 808 - serial  

18:00 Szpital odc. 697 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5096  

20:10 Doradca smaku odc. 22  

20:15 Na Wspólnej odc. 2561 - serial  

20:55 Milionerzy odc. 79 - rozrywka 

21:30 Diagnoza odc. 6 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki 

          odc. 6 s. 12 - talk show  

23:30 Superwizjer odc. 1104  

00:05 366 °C odc. 5 s. 2   

06:00 Strach ma wielkie kły 

          odc. 1 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 9 - animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 34 - animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 12 - animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 37 - animowany 

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

10:00 Esmeralda odc. 11 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 74 - serial 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 75 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 76 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 39  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 157 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 12 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 4 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 325 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 326 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 125 - serial 

21:00 Motel - horror 

22:50 Trampolina 

          odc. 13 - rozrywka 

23:50 Spadkobiercy 

          odc. 79 - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 135 - serial 

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 4 s. 2 - serial 

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

          Śledcze odc. 5 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 11 s. 20 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 5 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 12 s. 20 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 24 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 4 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 217 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 218 - serial 

15:45 Lekarze na start 

          odc. 26 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 27 - serial 

17:15 Gwiazdy lombardu 

          odc. 462 s. 18 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 26 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 27 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 463 s. 18 - serial 

20:00 Bez litości 

          odc. 6 - serial 

21:50 Arena - thriller 

23:50 Pod przykryciem 

          -  sensacyjny 

08:00 Dziennik filozofa 

08:10 Wydarzenie aktualne  

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Sala nr 6 

          - dramat obyczajowy 

10:30 Którędy po sztukę  

11:00 Kolumbowie odc. 5 - serial 

12:05 Polskie drogi odc. 1 - serial 

13:45 Zakochany anioł 

          - komedia romantyczna 

15:30 Czy można się przysiąść? 

          - film krótkometrażowy 

16:25 Tygodnik kulturalny  

17:15 Sala nr 6 

          - dramat obyczajowy  

18:50 Studio Kultura - rozmowy 

19:05 Jan Berdyszak 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Ryszard III 

23:05 Dezerterzy odc. 57  

23:35 Dziennik filozofa

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:35 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków 
          - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
          - z daleka widać lepiej   
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna  
11:45 Jerash starożytne 
          miasto Jordanii  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Samuraj Chrystusa 
          - dokumentalny 
13:40 Petra - tajemnicze miasto  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
          - serial historyczny  
15:00 Święty Paweł i pierwsze 
          Kościoły - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Nad Jeziorem Malawi 
          - dokumentalny 
16:50 Express studencki   
17:00 Życie monastyczne - serial  
17:25 Pasja - motoryzacja 
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:00 Msza święta w intencji Ofiar 
          katastrofy smoleńskiej 
          w Bazylice Archikatedralnej 
          pw. Męczeństwa św. 
          Jana Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Opowieść o ojcu Damianie 
          - obyczajowy 

05:25 Szpital odc. 166 - serial 

06:25 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1163 - serial 

07:05 Sąd rodzinny odc. 99 - serial 

08:05 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 25 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 99 - serial 

09:45 Brzydula odc. 100 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 441 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 100 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 340 - serial 

14:55 Szpital odc. 167 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 1 s. 4 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 7 - serial 

17:55 Brzydula odc. 101 - serial 

18:30 Brzydula odc. 102 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 442 - serial 

20:00 Piekielna głębia - sensacyjny 

22:15 Niesamowity jeździec - western 

00:40 Nie z tego świata 

          odc. 4 s. 5 - serial 

„P.S. Kocham Cię” 

(2007.) POLSAT 23:50

06:50 Był taki dzień odc. 314  
06:55 Mesco dux baptizatur czyli 
          książę Mieszko ochrzczony 
          - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 11  
08:35 Wszystko po krakowsku 
          odc. 15 - koncert 
09:05 W labiryncie odc. 91 - serial 
09:40 Draża - czetnik. Legenda 
          Kresów - dokumentalny 
10:45 Życie odc. 6 - serial  
11:45 Goniec historyczny IPN odc. 3  
12:00 Flesz historii 
12:25 Tajemnice Państwa 
          Podziemnego odc. 3 - serial 
12:55 Tajemnice Państwa 
          Podziemnego odc. 4 - serial  
13:20 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 80   
14:55 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 21 - serial 
15:35 Ostatnia bitwa Wikingów 
          - dokumentalny  
16:45 Człowiek który zginął pod 
          Ankoną - dokumentalny 
17:45 Czas honoru odc. 12 - serial 
18:40 Codzienny PRL odc. 45  
18:55 Kryptonim "Muzeum" 
          - Szlak Amii Krajowej 
          odc. 2 - serial 
19:15 Ex libris 
19:30 Sensacje XX wieku odc. 32  
20:30 Nowe Ateny odc. 57   
21:20 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
21:50 Popielec odc. 2 - serial 
23:00 Konwój: bitwa o Atlantyk 
          odc. 3 - serial 
23:55 Ścieżki pamięci 
          odc. 9 - serial 



HITY DNIA

Czarnoskóry Jackie Robinson podpisuje kontrakt z Brooklyn 
Dodgers i dostaje się do najważniejszej w kraju ligi 
baseballowej. Nie jest mu jednak łatwo, gdyż w USA panuje 
dyskryminacja na tle rasowym.

Apokaliptyczna wizja odwiedzin przybyszów z kosmosu, z 
wciąż nie do końca zbadanej Czerwonej Planety. Kiedy na 
spokojnym do tej pory niebie pojawiają się pojazdy obcych, 
Ziemianie wpadają w panikę.

08:40 Informacje kulturalne 19:20 Sensacje XX wieku

Środa, 11 października 2017

06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:35 Komisariat - serial 
09:05 Sonda II odc. 46  
09:35 Jak to działa? odc. 114  
10:15 Północ - Południe księga I 
          odc. 7 - serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 5 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn 
12:55 Wielka piątka Azji 
          odc. 3 - serial 
14:00 Elif odc. 110 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta 
          odc. 9 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3179 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 39 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o Wiśle Quiz  
21:55 Korea - tajemnice strefy 
          zdemilitaryzowanej 
          - dokumentalny 
23:00 Milczenie owiec 
          - thriller 

06:00 Rod�zink�a.�pl odc. 155 - serial 

06:35 Pożyteczni.pl  

07:05 M jak miłość odc. 140 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1716 - serial 

11:50 Na dobre i na złe 

          odc. 467 - serial 

12:50 Tylko z tobą odc. 1 - serial 

13:45 Na sygnale odc. 54 - serial 

14:25 Nasz dziwaczny świat 

          odc. 6 - serial 

15:30 M jak miłość odc. 1320 - serial 

16:30 Koło fortuny odc. 172 - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 29 - serial 

18:00 Panorama 

18:35 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1716 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1717 - serial 

20:45 Na dobre i na złe 

          odc. 681 - serial 

21:50 Na sygnale 

          odc. 158 - serial 

22:25 Niewysłany list 

          - film familijny 

00:05 O mnie się nie martw 

          odc. 83 s. 7 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 10 s. 10 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 22  

08:00 Dzień Dobry TVN

10:55 Ukryta prawda odc. 808 - serial  

12:00 Szkoła odc. 460 - serial  

13:00 19+ odc. 161 - serial  

13:30 Szpital odc. 697 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 1 s. 3 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 461 - serial  

16:30 19+ odc. 162 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 809 - serial  

18:00 Szpital odc. 698 - serial  

19:00 Fakty 

19:30 Człowiek z magicznym 

          pudełkiem - relacja z premiery 

          odc. 1 Relacja 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Człowiek z magicznym 

          pudełkiem - relacja z premiery 

          odc. 2 Relacja 

19:55 Uwaga! odc. 5097  

20:10 Doradca smaku odc. 23  

20:15 Na Wspólnej odc. 2562 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 80 - rozrywka 

21:30 Azja Express 

          odc. 6 s. 2 - rozrywka  

23:00 Red II - komedia kryminalna 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy 
          odc. 491 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
          odc. 708 - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy 
          odc. 709 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje 
          życie odc. 38 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 330 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 258 - serial 
13:00 Trudne sprawy
          odc. 739 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
          odc. 2543 - serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 785 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3486  
16:30 Na ratunek 112 
          odc. 149 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 137 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
          odc. 2544 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
          odc. 385 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
          odc. 522 - serial 
20:40 Supermodelka Plus Size 
          odc. 6 - rozrywka 
22:10 P.S. Kocham Cię  - dramat  
00:35 30 nocy paranormalnej 
          aktywności z opętaną 
          przez diabła dziewczyną 
          z tatuażem - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 41 - serial 

06:20 Szpital odc. 167 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 100 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 1 s. 4 - serial 

09:10 Brzydula odc. 101 - serial 

09:45 Brzydula odc. 102 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 442 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 101 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 341 - serial 

14:55 Szpital odc. 168 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 2 s. 4 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 8 - serial 

17:55 Brzydula odc. 103 - serial 

18:30 Brzydula odc. 104 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 443 - serial 

20:00 42: Prawdziwa historia 

          amerykańskiej legendy 

          - film biograficzny 

22:35 The Following odc. 10 s. 3 - serial 

23:45 Marsjanie atakują - komedia 

01:55 Moc magii odc. 278 - rozrywka  

06:00 Strach ma wielkie kły 

          odc. 2 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 10 - animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 35 - animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 13 - animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman           

          Show odc. 38 - animowany 

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

10:00 Esmeralda odc. 12 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 77 - serial 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 78 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 79 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 40  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 158 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 13 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 5 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 326 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 327 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 126 - serial 

21:00 Naznaczony - horror 

23:10 Trampolina - rozrywka 

00:10 Spadkobiercy 

          odc. 80 - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 136 - serial 

07:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 5 s. 2 - serial 

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

          odc. 6 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 12 s. 20 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 6 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 13 s. 20 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 1 s. 8 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 5 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 219 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 220 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 27 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 28 - serial 

17:15 Gwiazdy lombardu 

          odc. 463 s. 18 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 27 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 28 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 464 s. 18 - serial 

20:00 Pan życia i śmierci - thriller 

22:20 Godzina zemsty - sensacyjny 

00:20 Pociąg do Hollywood 

          - komedia 

08:00 Dziennik filozofa 

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 11  

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Próba ciśnienia 

          - dramat psychologiczny 

10:15 Ciemnego pokoju nie 

          trzeba się bać 

          - film krótkometrażowy 

11:00 Polskie drogi odc. 2 - serial 

12:40 Szczęśliwy człowiek 

          - dramat obyczajowy 

14:10 Beczka amontillado 

          Nowele filmowe 

14:45 Bo oszalałem dla niej - komedia 

16:35 Dranie w kinie

17:15 Próba ciśnienia 

          - dramat psychologiczny  

18:35 Studio Kultura - rozmowy

18:55 Cały Gruza - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wyznanie wiary 

          - dramat obyczajowy 

22:00 Pegaz 

23:00 Dziennik filozofa 

23:20 Jedna scena odc. 64  

23:40 Zmory - film psychologiczny 

01:35 Alfabet polskiego performance

06:50 Był taki dzień odc. 315  

07:00 Człowiek który zginął 

          pod Ankoną - dokumentalny  

08:00 Wojciech Cejrowski 

          - boso przez świat odc. 12  

08:35 Wszystko po krakowsku 

          odc. 23 - rozrywka 

09:05 W labiryncie odc. 92 - serial 

09:40 I wjechał czołg - dokumentalny 

10:25 Ex libris

10:45 Roman Dmowski 

          - dokumentalny 

11:45 Spór o historię odc. 24  

12:25 Zdobywcy Karpat odc. 1 - serial 

12:50 Zdobywcy Karpat odc. 2 - serial 

13:15 Było nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii  

13:50 Sensacje XX wieku odc. 32   

14:50 Encyklopedia II wojny 

          światowej odc. 26 - serial 

15:25 Konwój: bitwa o Atlantyk 

          odc. 3 - serial  

16:20 Ex libris

16:35 Goralenvolk - dokumentalny 

17:45 Czas honoru odc. 13 - serial 

18:40 Śladami zbrodni i walki 

          1944-1956 odc. 11 - serial 

19:20 Sensacje XX wieku odc. 31  

20:15 Było nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii  

20:45 Historia świata według 

          Andrew Marra odc. 5 - serial 

21:50 Popielec odc. 3 - serial 

22:55 Lolo Jones - dokumentalny 

00:00 Cichy Don - dramat obyczajowy

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Nad Jeziorem Malawi 
          - dokumentalny 
09:20 Express studencki  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 
          odc. 1 - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
          Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 24 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna  
11:35 Notacje historyczne - historia 
          pamięć świadkowie   
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Męczeństwo św. Perpetuy 
          - dokumentalny 
13:10 Chłopcy z Namugongo 
          - dokumentalny 
13:50 Opowieść o ojcu Damianie 
          - obyczajowy  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie   
16:30 Z nami bezpiecznie - rozrywka  
16:45 Robi - dokumentalny 
17:00 Po stronie prawdy   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - animowany 
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 Szlif księżnej 
          - obyczajowy  
23:40 Mansa 
          - dokumentalny 

„42: Prawdziwa historia 

amerykańskiej legendy” 

(2013r.) TVN 7 20:00

11:15 Barwy szczęścia 19:55 Uwaga! 09:00 Malanowski i Partnerzy11:10 Doktor Quinn 

14:55 Szpital 18:00 Policjantki i policjanci 10:00 Napisała: morderstwo

„Marsjanie atakują” 

(1996r.) TVN 7 23:45
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Gofry ziemniaczane
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 5 października 2017 ROZRYWKA 21

Składniki 

1 kg obranych ziemniaków
1 jajko
3-4 ząbki czosnku
1 cebula
sól, pieprz
5 łyżek siekanego szczypiorku
2 łyżki siekanej natki pietruszki
pół łyżki gałki muszkatołowej
4 łyżki mąki bezglutenowej lub 
pszennej

Sposób wykonania:

Ziemniaki i cebulę zetrzeć 
na tarce o małych oczkach, 
odlać nadmiar płynu. Czosnek 
przecisnąć przez praskę, do-
dać przyprawy, zioła, jajko oraz 
mąkę, całość wymieszać. Wy-
piekać w rozgrzanej gofrownicy. 
Podawać z dipami z dodatkiem 
świeżych ziół. 
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Monika Cieślak prezentuje gofry w wersji wytrawnej
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Masz dość bólu kręgosłupa?

ZDROWIE  Ból kręgosłupa w dzisiejszych czasach jest problemem bardzo rozpowszechniającym się.  Tryb 
pracy, brak ruchu, stres, odżywianie powodują złą pracę aparatu ruchu. Siedzisz przy komputerze, smart-
fonie czy tablecie? No właśnie, wtedy bardzo często dochodzi do bólu kręgosłupa, szyi czy drętwienia rąk. 
Praktycznych porad udziela w rozmowie z redakcją Ludmiła Maciejewska z Gabinetu Terapii Manualnej 
przy ul. ul. Wojska Polskiego 3c w Golubiu-Dobrzyniu

– Z jakimi problemami 
zgłaszają się do pani pacjenci?

– Obecnie najczęstsze są 
pochodzenia od dysfunkcji krę-
gosłupa i mięśni jak bóle w od-
cinku szyjnym, lędźwiowym, 
rwy barkowe, rwy kulszowe, 
rwa udowa, drętwienia rąk, itp.

– Pracuje pani innowacyj-
ną naturalną metodą, która 
została stworzona w Nowym 
Jorku przez chiropraktyka 
Kazimierza Mytnika zwana 
Mytnikconcept. Proszę opisać 
ten sposób.

– Tak, zgadza się. Metoda 
Mytnikconcpet jest jedną z naj-
lepszych z jaką się spotkałam. 
Charakteryzuje się szybkim 
i skutecznym działaniem.  Za-
łożeniem metody jest likwido-
wanie przyczyn, a nie objawów. 
Nowoczesna metoda usprawnia 
mięśnie, które w sposób natu-
ralny przywracają sprawność 
kręgosłupa. Metoda jest bez-
pieczna nawet w schorzeniach 
u osób starszych, u których czę-
sto możemy napotkać osteopo-
rozę czy osteofitozę kręgów. Jej 
szybkość, skuteczność, a przede 
wszystkim trafna diagnoza 
sprawia, że można pacjentowi 
pomóc bardzo szybko, nawet na 
trzech spotkaniach. Oczywiście 

w zależności od problemu z ja-
kim się spotykamy.

– Zdaje się, że w trudnych 
przypadkach metoda wymaga 
dostarczenia dokumentacji 
medycznej np. rtg, rezonans 
magnetyczny, historia lecze-
nia lub wypis ze szpitala?

– Każdy przypadek jest 
inny, więc metoda jest stoso-
wana indywidualnie do każdego 
pacjenta.

Można ją stosować leczni-
czo oraz profilaktycznie. Warto 
podkreślić, że regularność czyli 
profilaktyka jest bardzo ważna, 
bo zapobiega nawrotom bólu 
i problemów związanych ze 
schorzeniem kręgosłupa.

– Jaką profilaktykę zale-
ciłaby pani w życiu codzien-
nym?

– W pracy należy zwrócić 
uwagę jak siedzimy, w jakiej 
pozycji i na jakim krzesełku. 
Należy co najmniej co godzi-
nę robić sobie małą przerwę, 
aby pobudzić mięśnie do pracy. 
Należy zadbać o odpowiednią 
dawkę ruchu. Można wybrać się 
po pracy na spacer, przejażdżkę 
rowerem czy pływanie. Dobrą 
praktyką jest gimnastyka po-
ranna. Co ważne, trzeba wybrać 
taką formę sportu, aby sprawia-

ła przyjemność.
– Ważniejsze niż może się 

nam wydawać, jest wysypia-
nie się w nocy. Czy tak?

– To prawda, gdyż mięśnie 
wtedy się najlepiej regenerują. 
Odpowiednie łóżko to podsta-
wa, nie może być ani za twarde 
ani za miękkie, aby nie dopro-
wadzać do złego ułożenia fizjo-
logicznego kręgosłupa.

– Jest jeszcze kilka innych 
praktycznych porad. Proszę je 
wymienić.

– Kolejna pożyteczna wska-
zówka to unikanie chodzenia 
na obcasach. Należy też unikać 
przeciągów, klimatyzacji, ubie-
rać się odpowiednio do pory 
roku. Ważne jest dbanie o od-
powiednią wagę ciała. W samo-
chodzie trzeba dobrze ustawić 
siedzenie, aby nie dopuszczać 
do napięć mięśni. Jeżeli podno-
simy ciężkie rzeczy, to w pozy-
cji przykucania. Nie schylać się 
do ciężarów. Ważna jest prawi-
dłowa postawa przy chodzeniu 
i staniu. Gdy pojawi się ból, 
zgłoś się do gabinetu lub lekarza 
najszybciej i nie czekaj aż stan 
przerodzi się w stan przewlekły 
lub stan zapalny.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Maciejewska
ul. Wojska Polskiego 3c
87-400 Golub-Dobrzyń

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna
pon-pt 8:00-20:00 sob. 8:00-14:00

Dni przyjmowania w Golubiu-Dobrzyniu: środa i sobota
Tel. 882 787 070

Więcej informacji na stronie www.polskiemasaze.pl

Ludmiła Maciejewska Technika masażysta z Master of Chiropractic 
Kazimierzem Mytnikiem, Golub-Dobrzyń wrzesień 2017r.

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

Kultura

Przeprowadzka Kopernika
Od piątku w Piwnicy Gdańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu można oglą-
dać wystawę „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele”. Ekspozycja otwarta 
będzie na czas remontu Domu Mikołaja Kopernika, który potrwa do czerwca 
2018 roku. 

Duża część obiektów poka-
zywanych na dotychczasowej 
wystawie przy ul. Kopernika 15 
i 17 udostępniona jest na nowej 
ekspozycji w Ratuszu. Obiekty 
pokazane są w nowej aranża-
cji. Dodatkowo zaprezentowany 
został wybór rzeźb wybitnych 
polskich artystów z przedstawie-
niami astronoma. Nie są one na 
co dzień pokazywane. Są to m.in. 
duże realizacje Alfonsa Karnego, 
Kazimierza Żywuszko, Bronisła-
wa Chromego czy Józefa Niedź-

wiedzkiego. Całość ekspozycji 
ma charakter modułowy, tak by 
w poszczególne jej części „wpisać” 
opowieść o życiu i dokonaniach 
Mikołaja Kopernika. Ważną czę-
ścią jest ta dotycząca rodzinnego 
miasta astronoma, ukazująca at-
mosferę i charakter Torunia prze-
łomu średniowiecza i renesansu. 

W sposób wyjątkowy auto-
rzy wystawy potraktowali frag-
ment związany z historią Domu 
Kopernika. Ambicją było odtwo-
rzenie atmosfery kamienicy usy-

tuowanej przy dawnej ulicy Św. 
Anny 15, dziś ulicy Kopernika 15. 
Wystawa nasycona jest również 
zabytkami kultury materialnej, 
prezentującymi życie codzienne 
mieszczan toruńskich drugiej po-
łowy XV i pierwszej połowy XVI 
wieku (m.in. późnośredniowiecz-
na ceramika, naczynia klepkowe, 
monety). 

Dodatkowym walorem wy-
stawy są specjalne punkty akty-
wizujące (bicie monety, pisanie 
gęsim piórem, przygotowanie 

Ekspert radzi, jak się go pozbyć
i przedstawia metodę terapii mytnikconcept, 

która w swym działaniu robi cuda

mieszanek leczniczych, przymie-
rzanie kopii strojów z epoki), da-
jące odbiorcom możliwość pozna-
nia w interaktywny sposób tak 

wybitnej i wszechstronnej posta-
ci, jaką był Mikołaj Kopernik.

Grzegorz Bojanowski
fot. Andrzej Skowroński
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Kudowa Zdrój leży u stóp 
Gór Stołowych, tuż przy gra-
nicy z Czechami. Znajduje się 
w powiecie kłodzkim, w woje-
wództwie dolnośląskim. Liczy 
ponad 10 tysięcy mieszkańców. 
Jest znanym kurortem uzdro-
wiskowym. Ale by się do niego 
dostać, musimy pokonać około 
500 km, co zajmie przynajmniej 
6 godzin.

Centralnym miejscem Ku-
dowy jest Park Zdrojowy, zało-
żony w XVIII wieku w miejscu 
wypływania źródeł mineral-
nych, u podnóża Góry Parkowej. 
Najlepsze czasy dla parku to 
lata 20. XX wieku. Wtedy w oko-
licy powstawały liczne sanatoria 
i pensjonaty, a do wód tłumnie 
przyjeżdżali kuracjusze. W par-
ku znajduje się Pijalnia Wód 
Mineralnych i sala koncertowa. 
Jest też hala spacerowa z tzw. 
Teatrem pod Blachą. Każdego 
roku odbywa się tu Festiwal 
Moniuszkowski. W centrum 
miasteczka znajdziemy wiele 
restauracji i hoteli. Co ciekawe-
go można zobaczyć w Kudowie 
Zdroju?

Kaplica Czaszek w Czerm-
nej – Czermna to wiejska dziel-
nica miasta, położona niedale-
ko Parku Zdrojowego. Do tego 
muzeum można wybrać się na 
piechotą lub pojechać samo-
chodem. To największy wspólny 
grobowiec ofiar wojen śląskich 
i chorób zakaźnych z XVIII wie-
ku. Ściany i sufit muzeum wy-
łożone są 3 tysiącami czaszek 
i kości ludzkich, pod podłogą 
spoczywają kości ponad 30 ty-
sięcy ofiar. Kaplica powstała 
w 1776 roku z inicjatywy księdza 
Wacława Tomaszka. Jej budowa 
trwała aż 8 lat. Pokazuje prze-
mijanie świata i kruchość ciała 
ludzkiego. 

Muzeum Kultury Podgó-
rza Sudeckiego – położone jest 
na trasie do Błędnych Skał, nie-
daleko Kaplicy Czaszek. Skansen 
powstał w 1984 roku. Znajdują 
się tu drewniane obiekty ar-
chitektury ludowej. Zobaczymy 
budynki mieszkalne, zajazd, 
kuźnię z całym wyposażeniem. 
Na wzgórzu stoi wiatrak. W ory-
ginalnym amfiteatrze, mogącym 
pomieścić około 2000 osób, bar-
dzo często odbywają się regio-
nalne pikniki, na których można 
posmakować miejscowych przy-
smaków. 

Błędne Skały – obszar Na-
rodowego Parku Gór Stołowych, 
zajmujący 22 ha. Położony jest 
na wysokości 853 m n.p.m. To 
osobliwe formy skalne o wy-
sokości od 6 do 11 metrów. Po-

wstały na skutek wietrzenia 
piaskowca, z którego są zbudo-
wane. Jest to labirynt szczelin, 
zaułków, nieraz bardzo wąskich. 
Niektóre ze skał mają swoje 
nazwy, np. Skalne Siodło, Ku-
rza Stopka, Tunel, Wielka Sala. 
Znajduje się tu punkt widokowy, 
skąd rozpościera się widok na 
Szczeliniec Wielki. Przy dobrej 
widoczności można zobaczyć 
całe Karkonosze.

Labirynt był od wieków oto-
czony aurą tajemniczości. We-
dług miejscowych legend, w jego 
zaułkach zginęło wielu ludzi. Nie 
mogąc znaleźć wyjścia, umierali 
z głodu i pragnienia.

Do Błędnych Skał można do-
stać się samochodem. Mamy do 
pokonania 6 kilometrów drogą 
nr 387, tzw. drogą 100 zakrętów. 
Piechotą idziemy szlakiem zielo-
nym, przechodząc obok Kaplicy 
Czaszek i skansenu w Pstrążnej. 

Zmotoryzowani zostawią 
auto na dolnym parkingu lub 
podjadą na górny postój. Wjazd 
na ten ostatni odbywa się o każ-
dej pełnej godzinie i kosztuje 20 
zł, wejście do parku to wydatek 
7 zł. Przejście labiryntu zajmuje 
minimum godzinę.

Szczeliniec Wielki – naj-
wyższy szczyt Gór Stołowych, 
919 m n.p.m. Na szczyt prowa-
dzi 600 kamiennych stopni. Ich 
pokonanie jest dosyć męczące. 
Płaski wierzchołek to ogromny 
labirynt powstały z oryginal-
nych form skalnych (Wielbłąd, 
Słoń, Wiewiórka). Ciekawe są też 
dwie skały, które można poru-
szyć rękoma - „Chybotka” oraz 
„Kołyska Księżniczki”. Na szczy-
cie znajduje się punkt widoko-
wy, a także schronisko górskie. 

Odpowiednikiem naszych 
Gór Stołowych po stronie cze-
skiej są Czeskie Góry Stołowe, 
gdzie również można zobaczyć 
labirynty skalne, tzw. Skały Ad-
rszpaskie czy Teplickie Skalne 
Miasto.

Ogród japoński położony 
jest w Jarkowie, miejscowości 
oddalonej o 3 kilometry od Ku-
dowy Zdroju. Jego twórcą jest 
Edward Majcher, który buduje 
go już kilkadziesiąt lat. Powstał 
na zboczu gór i wykorzystuje 
naturalny układ terenu. Można 
po nim spacerować i podziwiać 
kunszt budowniczego. To drugi 
pod względem wielkości ogród 
japoński w Polsce (największy 
jest we Wrocławiu). 

Przy ogrodach jest niewielki 
parking na kilkanaście samocho-
dów, ale dojazd z głównej drogi 
utrudnia słabe oznakowanie. 
Wstęp do ogrodu kosztuje 8 zł.

Będąc w Kudowie, warto po-
jechać do Kłodzka, czyli stolicy 
powiatu. Kłodzko jest centrum 
regionalnym turystyki i wypo-
czynku. Jego początki sięgają X 
wieku. Przez miasto przebiegał 
szlak handlowy, łączący połu-
dnie Europy z Bałtykiem. Pierw-
szymi właścicielami Kłodzka 
byli Czesi, później Niemcy, a po 
II wojnie światowej Polacy. Co 
ciekawego ma do zaoferowania?

Podziemne korytarze – 
podziemna trasa turystyczna 
o długości około 600 metrów. 
Przebiega od ulicy Zawiszy 
Czarnego do ulicy Grodziska. 
Powstawała od XIII do XVII 
wieku jako sieć piwnic i tuneli 
drążona przez mieszkańców do 
celów gospodarczych i obron-
nych. Częściowo zniszczona 
i odbudowana w latach 60. XX 
wieku została udostępniona dla 
turystów.

Most św. Jana w centrum 
starego Kłodzka przypomina 
słynny most w czeskiej Pradze. 
Został ukończony w 1390 roku, 
a jego budowa trwała ponad 
100 lat. To trzyprzęsłowy most 
nad rzeką Młynówką, odnogą 
Nysy Kłodzkiej. Na trzech fila-
rach stoją trzy rzeźby świętych. 

Twierdza Kłodzka – wzno-
sząca się na górze fortecznej 
kamienna twierdza jest najbar-
dziej charakterystycznym punk-
tem miasta. To najcenniejsze 
dzieło architektury obronnej 
w Europie. Zajmuje obszar 32 
hektarów. W skład kompleksu 
wchodzą: twierdza główna, fort 
pomocniczy, znajdujący się po 
drugiej stronie Nysy (na Owczej 
Górze), obwarowania miejskie 
i umocnienia polowe. Historia 
twierdzy jest bardzo bogata 
i mogłaby służyć do napisania 
kolejnego artykułu. Twierdza ni-
gdy nie została zdobyta, nawet 
podczas oblężenia przez wojska 
napoleońskie na początku XVIII 
wieku. W 1877 roku zaczęto ją 
przekształcać w więzienie o za-
ostrzonym rygorze, a w czasach 
II wojny światowej produkowa-
no tu nawet części do pocisków 
V-1. Twierdza została udostęp-
niona dla turystów w latach 
60. XX wieku. Jest kilka tras do 
zwiedzania, polecamy labirynty 
i górną część twierdzy. 

Kotlina Kłodzka obfituje 
w ciekawe miejsca do zwie-
dzania. Najlepiej pojechać tam 
na dłuższy czas, oczywiście 
uprzednio planując, co chcemy 
zobaczyć.

Tekst i fot. (Maw)

Ogród japoński

Park zdrojowy w Kudowie

Twierdza Kłodzka

Schody prowadzące na Szczeliniec

Wycieczka do wód
PODRÓŻE  Kudowa Zdrój to miasteczko położone na południu Polski. Warto odwiedzić znane uzdro-
wisko
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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)

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. Może będzie 
chodziło o przemeblowanie, a może o zmianę banku 
czy opiekunki do dziecka. W sprawach zawodowych 
postaraj się udowodnić, że jesteś kompetentny, a zy-
skasz ofertę współpracy albo dostaniesz awans.

Mimo jesieni, ty chcesz działać na zwiększonych ob-
rotach. Nie zabraknie ci energii, tylko jak ją spożyt-
kować? Jeśli chcesz zmienić pracę, wyślij aplikację 
bądź umów się na rozmowę. Wcześniej wybierz się na 
zakupy i kup sobie coś ładnego, to sprawi, że będzie 
bardziej pewna siebie. W sferze uczuć zaskoczenie: 
przyjaźń może nagle przerodzić się w miłość.

W pracy wreszcie poczujesz grunt pod nogami. 
Doda ci to pewności siebie i sprawi, że zaczniesz za-
stanawiać się, czy nie powinieneś starać się o wyż-
sze stanowisko. Szef dostrzeże twoje kierownicze za-
pędy i raczej będzie im przychylny. W tym tygodniu 
energii, witalności i kreatywności inni będą mogli ci 
pozazdrościć. W sprawach sercowych stabilizacja.

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które 
od jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci 
sprzyjają, możesz śmiało przystąpić do działania. 
Tydzień upłynie pod znakiem sukcesów, niezależ-
nie od tego, gdzie akurat będziesz. W pracy zasko-
czysz szefa formą intelektualną.

Jesteś błyskotliwy, otwarty na nowe przedsięwzięcia 
i masz wiedzę – to klucz do zawodowego sukcesu. 
Pamiętaj jednak o dawnych porażkach. Choć były 
bolesne, wiele cię nauczyły. Samotne Wagi mają 
szansę na spotkanie ciekawej osoby w nietypowym 
miejscu.

Wykaż się zdolnościami, które przecież posiadasz. 
Przyszła pora naprawienia błędów, które niedawno 
ci się przydarzyły. Poradzisz sobie bez problemu, 
bo przecież te potknięcia wynikały z natłoku zadań, 
a nie twojej niekompetencji. Rewolucja w sprawach 
sercowych.

Wiele spraw będzie teraz zależało od opinii lub 
działań osób postronnych. Skoro nie masz na nie 
wpływu, poddaj się ich biegowi. Niewykluczone, że 
czyjaś decyzja bardzo cię zdenerwuje. Żeby odre-
agować, zorganizuj weekendowy wypad z przyja-
ciółmi. Dobrze ci to zrobi.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu Baranów. 
Jeśli zamierzasz wybrać się na terapię, skorzystać 
z usług coacha, nauczyć się czegoś nowego, co spra-
wi, że będziesz czuł się lepiej sam ze sobą – teraz jest 
na to czas. Będziesz w nostalgicznym nastroju, ale 
nie daj się jesiennej chandrze. Chodź na spacery, 
zapisz się na zumbę lub jogę, przewietrz szafę.

W tym tygodniu będziesz miał nieco mniej energii, 
więc nie bierz się za realizację nowych planów, bo 
wszystko spali na panewce, a ty będziesz mocno 
rozczarowany. Zastanów się, co może ci się przydać 
w niedalekiej przyszłości? Znajomość programu 
komputerowego, języka, jakichś umiejętności? Po-
staw na coś pożytecznego, a w międzyczasie pod-
ładuj baterie.

Twoje plany nabiorą rozpędu i wreszcie poczujesz, 
że wszystko rusza do przodu. Z dnia na dzień będzie 
lepiej, także w sferze finansowej. Twoje konto od-
czuje przypływ gotówki, ale musisz działać aktywnie, 
pokazywać się na spotkaniach i uczestniczyć w dys-
kusjach. Wszystko toczyć się będzie dynamicznie, 
pamiętaj o zachowaniu równowagi.

Nagle okaże się, że nie dajesz sobie rady z zadaniami, 
których niedawno się podjąłeś. Pora przyznać: sytu-
acja cię przerasta. Z pokorą podejdź do porażki, każde-
mu zdarza się podjąć złą decyzję. Wyciągnij wnioski na 
przyszłość i idź do przodu. Bądź ostrożny w sprawach 
uczuć. Możesz zaangażować się w relację, z której nie 
wyniknie nic dobrego.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przyjem-
nie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze pojawią się 
szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się je wykorzy-
stać. W sferze zawodowej również spokój. Twoja pozy-
cja się poprawia, zyskałeś szacunek szefa i współpra-
cowników. Nie osiadaj jednak na laurach, bierz udział 
w dyskusjach, przedstawiaj nowe pomysły.

Kolorowanki dla dzieci
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przyszli stróże prawa?
GOLUB-DOBRZYŃ  w czwartek 28 września komendę Powia-
tową Policji odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Orła Białego 

O
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wizyta dzieci była związa-
na z ogólnopolską akcją mSwia 
pt. „kręci mnie bezpieczeństwo… 

przez cały rok szkolny”. Funkcjona-
riusze spotkali się uczniami klasy 
drugiej. Policjanci przybliżyli go-

ściom pracę poszczególnych wy-
działów, zaprezentowali też sprzęt 
policyjny. dzieci miały również 
okazję zwiedzić niektóre pomiesz-
czenia służbowe komendy, w tym 
niebieski pokój.

– Następnie asp. sztab. krzysz-
tof kowalski przybliżył dzieciom 
specyfikę pracy technika krymina-
listyki. w formie zabawy najmłodsi 
dowiedzieli się, w jaki sposób uzy-
skuje się odciski linii papilarnych 
– mówi asp. sztab. małgorzata li-
pińska. 

Na zakończenie wizyty każdy 
chętny mógł zasiąść za kierownicą 
policyjnego radiowozu i poczuć się 
jak zawodowy funkcjonariusz. 

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Maluchy miały swój dzień

20 września dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gałczewie ob-
chodziły swoje święto – dzień Przedszkolaka. Na najmłodszych czeka-
ło mnóstwo niespodzianek. Były tańce i konkursy z nagrodami. maluchy 
miały też niepowtarzalną okazję do zrobienia zdjęć w fotobudce. Na ko-
niec uczestnicy zabawy otrzymali dyplomy „Najlepszego przedszkolaka na 
świecie”. 

(pw)
fot. nadesłane 

KOWALEWO POMORSKIE  Lekcja bezpieczeństwa 

w dniach 11-15 września w siedzibie caritas diecezji toruńskiej w Przysie-
ku odbyła się IX edycja akcji p.n. „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. 
wzięły w niej udział m.in. dzieci z wielkiego rychnowa. w ramach ak-
cji, której organizatorem był caritas, pracownicy wOrd w toruniu, policji 
oraz straży miejskiej, realizowali zajęcia dla klas „0” i „1” z zakresu bezpie-
czeństwa poruszania się po drodze. wOrd w toruniu udostępnił mobilne 
miasteczko ruchu drogowego, w którym maluchy uczyły się bezpiecznego 
przechodzenia przez ulicę. każde dziecko otrzymało ponadto kamizelkę 
odblaskową. w zajęciach wzięło udział ok. 500 milusińskich z obszaru ca-
łej diecezji toruńskiej. 

(ToB)
fot. nadesłane 
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Bagno na rynku
Prezentujemy kolejną ciekawą pocztówkę z Golu-
bia-Dobrzynia. Tym razem przedstawiamy widok 
z Dobrzynia nad Drwęcą. Kartka pochodzi z po-
czątków XX wieku i przedstawia obecny Plac Ty-
siąclecia.

Było i jest

Czytelnik może dostrzec, 
że do współczesnych czasów 
zachowała się kamienica przy 
ulicy Kilińskiego 1 (po lewej 
stronie kartki). W miejscu gdzie 
dziś znajdują się bloki przy Pla-
cu Tysiąclecia kiedyś mieściła 
się duża kamienica – po prawej 
stronie pocztówki. 

Dobrzyńskie targi przycią-
gały wielu kupców, okolicznych 
właścicieli ziemiskich, rolni-
ków. Handlowano płodami rol-
nymi, ubraniami oraz niemal 
wszytskimi niezbędnymi do 
życia towarami. Na dobrzyń-
skie targi przyjeżdżali miesz-
kańcy Rypina, Lipna a nawet 
Włocławka. 

Zdjęcie zostało wykonane 
najprawdopodobniej w czasie 
targu o czym mogą świadczyć 
widoczne na zdjęciu worki ze 
zbożem i wozy z końmi. Pre-

zentowana pocztówka ta jest 
jedną z nielicznych, które po-
kazują jak wyglądał kiedyś Do-
brzyń. Wiele więcej zachowało 
się zdjęć z  Golubia. Fotografie 
Dobrzynia są gratką dla kolek-
cjonerów. Wynika to z faktu, że 
niewielu mieszkańców ówcze-
snego miasta posiadało aparaty 
fotograficzne. 

Prosimy czytelników 
i mieszkańców Golubia-Dobrzy-
nia, Kowalewa Pomorskiego 
i okolic o prezentowanie sta-
rych zdjęć i pocztówek na ła-
mach CGD. Prosimy o kontakt 
z redakcją przy ulicy Rynek 20 
w Golubiu-Dobrzyniu lub pod 
numerem telefonu 608154720 
lub drogą elektroniczną – s.wi-
sniewski@wpr.info.pl

(szyw)
fot. zbiory prywatne

W VI wieku świat wyglądał 
zupełnie inaczej niż dziś. Nie 
było Stanów Zjednoczonych i Ro-
sji. Największym imperium było 
Cesarstwo Wschodniorzymskie 
ze stolicą w Bizancjum. Rządził 
nim wybitny monarcha – cesarz 
Justynian. Oprócz Bizancjum 
w światowej grze liczyły się jesz-
cze: Persja (wówczas nazywana 
Królestwem Partów) oraz odle-
głe Chiny. W tym ostatnim kraju 
w IV wieku przed narodzinami 
Chrystusa rozpoczęto produkcję 
najdroższego materiału – jedwa-
biu. 

Dość szybko spotkał się 
z uznaniem w Europie, dokąd 
wiódł słynny jedwabny szlak. 
Niestety transport jedwabiu 
był blokowany przez Persów. Ci 
ustanawiali wysokie podatki lub 
zwyczajnie nie przepuszczali ka-
rawan do Europy. Cesarz Justy-
nian otworzył dwie nowe trasy 
handlowe. Jedna z nich wiodła 
przez Krym do środkowej Azji. 
Druga, bardziej niebezpieczna, 
przez Etiopię, następnie przez 
ocean do Indii. Niestety, nowe 
trasy nie zdawały egzaminu. Ce-
sarz postanowił zadziałać. Namó-
wił, poprzez pośredników, dwóch 
nieznanych z imienia mnichów 
bizantyjskich, którzy byli mi-
sjonarzami do Indii. Zadaniem 
duchownych było przedostanie 
się do Chin i wykradzenie larw 
jedwabnika morwowego – moty-
la, z którego poczwarek wytwa-
rzany jest jedwab. Mnisi mieli 

również zgłębić techniki hodowli 
owadów. W 552 roku duchowni 
wyruszyli do Chin. Po drodze 
musieli pokonać Morze Czarne, 
Kaukaz i Morze Kaspijskie. 

Celem było miasto Sogdia 
w dzisiejszym Tadżykistanie. 
Wówczas był to ważny punkt na 
jedwabnym szlaku. Znajdowały 
się tu także wielkie hodowle je-
dwabników. Mnisi po krótkim 
pobycie dowiedzieli się, że po-
czwarki jedwabników są bardzo 
wrażliwe i nie przeżyłyby trud-
nej i długiej drogi do Europy. Po-
stanowili więc wykraść larwy 
motyli w formie jajeczek. Ukryli 
je w spreparowanych bambuso-
wych laskach. W tych samych 
laskach ukryli liście morwy oraz 
nasiona drzewa morwowego. Je-
dwabnik żywi się właśnie liść-
mi tego specyficznego gatunku. 
W końcu mnisi wrócili do Euro-
py. Ich podróż trwała  długie lata, 
ale stała się przyczyną rozkwitu 
Bizancjum. 

Wkrótce po powrocie cesarz 
nakazał otworzyć hodowle je-
dwabników w kilku miastach 
imperium. Justynian dzięki 
kradzieży stał się monopolistą 
jedwabnym na całą Europę. Jed-
nocześnie podupadły gospodarki 
Persji i Chin, które straciły rynki 
zbytu. Jedwabniki były podsta-
wą ekonomii Bizancjum przez 
kolejne 600 lat. Można pokusić 
się o porównanie z ropą naftową, 
która obecnie daje wielkie zyski 
krajom regionu Zatoki Perskiej. 

Jedwabne szaty barwione na ce-
sarską purpurę były zarezerwo-
wane tylko dla najwyższych do-
stojników Bizancjum. 

Kolor o którym mowa to di-
bromoindygo. Uzyskiwano go 
z wydzieliny ślimaków morskich 
z rodziny rozkolców. Handel je-
dwabiem był ściśle kontrolowa-
ny przez państwo. Z jedwabnych 
nici wyrabiano również cudowne 
dywany. Przedstawiały sceny hi-
storyczne i wiele z nich dotrwało 
do dziś. Cieszą oko i są znakomi-
tym źródłem wiedzy dla histo-
ryków. Wyroby jedwabne były 
podarunkami dla władców, któ-
rzy przybywali na cesarski dwór. 
Nawet, gdy bizantyjski jedwab 
zalewał europejskie dwory, wciąż 
popularny był materiał z Chin. 
Był on uważany za bardziej de-
likatny i wyjątkowy. Przez to 
osiągał wyższe ceny i jedwab-
ny szlak mógł istnieć. Nawet do 
dziś w północnej Grecji istnieją 
hodowle jedwabnika, które po-
wstały jeszcze w czasach bizan-
tyjskich. 

W 1147 roku podczas jednej 
z wypraw krzyżowych król Roger 
II z Sycylii zdobył dwa największe 
centra produkcji jedwabiu w Bi-
zancjum. Zdołał otworzyć swoje 
hodowle na Sycylii i w Italii. Od 
tamtego czasu centrum produkcji 
i handlu jedwabiem europejskim 
przeniosło się do Italii. Historia 
zatoczyła koło, ponieważ ponow-
nie jedwabniki i morwy zostały 
wykradzione.                         (pw)

Tryliardowy przemyt
CIEKAWOSTKI  W 552 roku do Azji wyruszyło dwóch 
mnichów. Ich celem była kradzież kilku motyli. To z pozo-
ru drobne przewinienie miało mieć wpływ na europejską 
gospodarkę przez 600 lat
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pożegnaliśmy naszą koleżankę

"Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,

jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość..."

 Danutę Tryczak

Koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Miejskich

ś.p.Rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia 

łącząc się w smutku i żałobie.

Stefana
Wodzyńskiego
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ZNAJOMYM, SĄSIADOM, DELEGACJOM

którzy okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

żona z dziećmi

„Daj Panie Jego duszy wieczny odpoczynek,
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
serwisy

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

R
 E

 K
 L A M

 A



Różne

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

Nowy salon z firankami w Kowalewie 
Pom. Pomiar w domu klienta gratis. 
Tel. 504 700 913

HAMAKI, BUJACZKI DLA DZIECI, 
ITP. TEL. 695 642 187

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

Malowanie, szpachlowanie, regipsy, 
docieplanie, sufity LED. Tel. 885 810 
599

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

Auto-Moto

Skup aut każdego stanu, uszkodzone 
oraz całe, odbiór od klienta, tel. 889 
883 507

Autoholowanie, pomoc drogowa, 
przewóz aut lub maszyn do 7 t. Faktura, 
pomoc w uzyskaniu auta zastępczego. 
Tel 889 883 507

Sprzedam ciągnik c-330, 1977 rok, 
odnowiony, 18 000 zł. Tel. 600 990 
042

Sprzedam ciągnik c-355, 1977 rok, 10 
000 zł. Tel. 600 990 042

Sprzedam Fiata 126 p, 1984 rok, 4 000 
zł. Tel. 600 990 042

Sprzedam Fiata 125 p, 1984 rok, 6 000 
zł. Tel. 600 990 042

Sprzedam Toyotę IQ, 2011 rok, 22 000 
zł. Tel. 600 990 042

Drewno/Węgiel

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

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

DREWNO OPAŁOWE, KOMINKOWE, 
STEMPLE BUDOWLANE SPRZE-
DAM, TEL. 605 338 356

Kupię/Sprzedam

Piec co 06 kw 2016 R tanio sprzedam, 
tel. 693 059 686

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 0,3h,położoną 
w cichej i spokojnej okoli-
cy. W pobliżu las i jeziora. 
566838610

Wynajmę lokal użytkowy o pow. 37 
m2 Kowalewo Pom. 56/621 91 47 
prywatna własność na różne sklepy

Sprzedam działki o pow. 5,33 i 1,03. 
Sitno. Tel. 691 644 829

Sprzedam działkę budowlaną nad 
jeziorem Wąbrzeźno Cymbark około 
900 m2, cena do uzgodnienia, tel. 
604 541 339

Sprzedam lub wynajmę magazyny, trzy 
po 140 m2, jeden 300 m2, Wąbrzeźno, 
ul. 1 Maja 63, tel. 604 541 339

Mieszkanie 44,8 m2, II piętro, niski 
czynsz, przy ul. Kościuszki 32/16, na 
sprzedaż, wartość 150 000 zł. Tel. 723 
478 126 lub 56 683 47 11

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 
w Kowalewie Pomorskim, 2 piętro, 
52m, centrum. Cena 120 000 zł. Tel. 
669 672 790

Praca

Zatrudnimy 30 osób do prac pro-
dukcyjnych i magazynowych. 
Zapewniamy umowę o pracę 
i zatrudnienie na 2 zmiany. 608 
388 456 lub 608 549 221

Nowo otwarty zakład krawiecki w Go-
lubiu-Dobrzyniu zatrudni szwaczki 

i prasowaczki. Kontakt: 661 287 949

Zatrudnimy uczniów/studentów zaocz-
nych. Zapewniamy umowę o pracę, 
2 zmiany - grafik od poniedziałku do 
piątku, dowóz do pracy. 608 388 456 
lub 608 549 221

Rolnictwo

Sprzedam działkę rolną o pow. 0,55 ha 
z Działyniu, 38 tysięcy do negocjacji. 
Tel. 781 030 933

Sprzedam kurczaki-brojlery do uboju, 
16 październik, Kowalewo Pomorskie. 
Tel. 693 110 176

Sprzedam jałówki 4-miesięczne, 3 szt., 
w tym 2 mięsne. Kontakt 781 421 185

Dmuchawa do zboża z silnikiem i ru-
rami 5,5 kw. Cena 1800 zł. Tel. 513 
603 981

Sprzedam grunty orne 6,4ha Zbójen-
ko, tel. 665 772 484

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

Czwartek 5 października 2017 SPOŁECZEŃSTWO 29  GOLUB–CGD.PL

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A
R

 E
 K

 L
 A

 M
 A

ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Usługi

Praca

Kupię/Sprzedam

Różne

Węgiel/drewno
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Nieruchomości

Auto-MotoOśrodek jeździecki CYPRYS, Niewierz k. Brodnicy. 
tel. 724 501 988

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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owocne 
zakończenie sezonu

WĘDKARSTWO  Młodzi zawodnicy ze szkółki Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Golubiu-Dobrzyniu podsumowali 
sezon

We wrześniu na jeziorze 
w Handlowym Młynie został 
rozegrany finał Młodzieżowej 
Grand Prix w wędkarstwie spła-
wikowym. Do cyklu Grand Prix 
zaliczanych jest pięć turniejów 
wędkarskich, a suma zdobytych 
punktów w każdej z nich decydu-
je o zwycięstwie. Do ostatnich za-
wodów przystąpiło siedem osób, 
a wygrała je Julia Iwicka. Zawod-
niczka triumfowała także w ca-
łym turnieju Młodzieżowej Grand 
Prix Koła Miejskiego PZW „Drwę-
ca”. Drugie i trzecie miejsce zajęli 
kolejno: Amelia Metel i Sebastian 
Sitkowski. Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody wędkarskie 
oraz sprzęt sportowy. 

Cały turniej mógł się odbyć 
dzięki wsparciu finansowemu 
z urzędu miasta w Golubiu-Do-
brzyniu, a także lokalnym spon-
sorom, takim jak: Bank Spółdziel-
czy w Golubiu-Dobrzyniu czy też 
„Kuźnia Smaku” z Małego Pułko-
wa.

We wrześniu odbyły się rów-
nież Okręgowe Mistrzostwa Dzieci 
i Młodzieży w Łasinie. W zawodach 
wystartowało ponad 30 wędkarzy 
z całego okręgu toruńskiego. Byli 
to młodzi zawodnicy w wieku od 
9 do 16 lat. Golub-Dobrzyń repre-
zentowała dwójka zawodników tj. 
Julia Iwicka i Sebastian Sitkowski. 
Rywalizacja odbywała się w cyklu 
dwudniowym. W pierwszym dniu 
młodzi wędkarze poznawali tajniki 
łowienia. Drugi dzień to już trady-
cyjne wędkowanie. W prestiżowej 
kategorii do lat 16 wygrała Julia 
Iwicka, zdobywając 2000 punktów. 
Natomiast Sebastian Sitkowski za-
jął w generalnej klasyfikacji 8. miej-
sce.

– Nasza młodzież tegoroczny 
sezon wędkarski może zaliczyć do 
udanych i jest to dobra prognoza 
na przyszły rok –  podsumowuje 
Grzegorz Krauze, trener młodych 
wędkarzy.

(Maw), fot. PZW

PIŁKA NOŻNA  Ligowe zmagania 

W ligowych starciach rozegranych w minionym tygodniu dwie kolejne po-
rażki zanotowali  seniorzy Drwęcy Golub-Dobrzyń. W zaległym spotkaniu 
zostali rozgromieni przez Gryfa Sicienko 9:2, a następnie przegrali z Vic-
torią Lisewo 0:2 i nadal czekają na pierwszy punkt w klasie okręgowej. Złą 
passę w tej samej lidze przerwali gracze Iskry Ciechocin, którzy zwycię-
żyli na wyjeździe z KS-em Łochowo 2:0. A-klasowy pojedynek Pogromu 
Zbójno z Kasztelanem Papowo Biskupie nie doszedł do skutku, a drużyna 
z Papowa prawdopodobnie ukarana zostanie walkowerem.

(kl), fot. archiwum 

Piłka nożna

Powiatowy finał w Golubiu
Październikowy finał regionalny Pucharu Tymbarku zostanie rozegrany na orliku 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

Szkolenie dla kuratorów
30 września Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji 
„PO - MOST” we współpracy z golubsko -dobrzyń-
skim klubem karate Kyokushin oraz golubskim OSiR-
em zorganizowało szkolenie z technik samoobrony 
dla kuratorów sądowych okręgu toruńskiego. 

Sztuki walki

Specjalistyczne szkolenie 
prowadził sensei Janusz Drywa, 
główny instruktor GDKKK, któ-
remu pomagał Tomasz Semeniuk 
oraz Dariusz Żydziak. 

– Takie ćwiczenia wywołały 
u uczestników wiele pozytywnych 
emocji, za co serdecznie dziękuje-
my. Planujemy kolejne tego typu 
inicjatywy, a o ich terminach po-
informujemy za pomocą mediów 
społecznościowych – zaznaczył 
trener Drywa.

Golubsko-dobrzyński klub 
karate Kyokushin zaprezento-
wał również harmonogram zajęć 
w roku szkolnym 2017/2018, który 

przedstawia się następująco:
Dzieci: wtorki, czwartki – go-

dzina 16.00 sala OSiR w Golubiu-
Dobrzyniu.

Grupa średniozaawansowana: 
wtorki, czwartki – godzina 17.00 
sala OSiR w Golubiu-Dobrzyniu.

Grupa generalna: wtorki, 
czwartki – godzina 18.15-20.00, 
sala sportowa OSiR w Golubiu- 
Dobrzyniu.

Sekcja K-1 od 14 lat (elementy 
kick boxingu, boksu, karate)

Treningi: poniedziałki, środy- 
godzina 18.30-20.00, sala sporto-
wa OSiR w Golubiu-Dobrzyniu.

(kl)

Decydującą rywalizację zor-
ganizuje Marcin Buczkowski, 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Szkole Podstawowej nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu. Nie wia-
domo jeszcze, jak liczna będzie 
obsada finałowych zmagań, ale 

dla uczestników przewidziano 
trzy kategorie wiekowe: do 8, 
10 i 12 lat. Dotyczy to zarówno 
dziewcząt, jak i chłopców. 

Finał wojewódzki odbędzie 
się w Świeciu nad Wisłą (prawo 
startu uzyskają po trzy czoło-

we zespołu powiatu z każdej 
kategorii), a finał ogólnopolski, 
tradycyjnie w maju, zagości na 
Stadionie Narodowym w War-
szawie. 

(kl)
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Kolarze na Motoarenie
KOLARSTWO  Pod koniec września liczna reprezentacja młodych cyklistów z naszego powiatu pojawiła 
się na toruńskiej Motoarenie, na imprezie pod hasłem „W pogoni za Mają i Majką, szukamy następców 
Kwiatka”

O G Ł O S Z E N I E

Łącznie w całym wojewódz-
twie działa 36 szkółek kolarskich. 
Zostały one wyposażone w nie-
zbędny sprzęt kolarski. Młodzież 
rywalizuje m.in. w wyścigach na 
terenie województwa kujawsko-
pomorskiego i całego kraju. W na-
szym powiecie działają cztery 
szkółki. W gminie Kowalewo Po-
morskie jest to Sokół Wielkie Rych-
nowo, w gminie Golub-Dobrzyń 
szkółka z Nowogrodu. Funkcjonują 
także szkółki w Zbójnie i Ciechoci-
nie, a po przerwie ponownie ma 

ruszyć szkółka w Golubiu-Dobrzy-
niu. 

Toruńskie spotkanie miłośni-
ków dwóch kółek było już trzecią 
edycję Narodowego Programu 
Rozwoju Kolarstwa, który jest re-
alizowany w ramach Programów 
Sportu Powszechnego Minister-
stwa Sportu i Turystyki. W Toruniu, 
oprócz młodych kolarzy, byli także 
przedstawiciele gmin oraz szkół, 
do których uczęszczają sportowcy. 

Po przywitaniu, goście hono-
rowi wręczyli każdemu zawod-

nikowi medal, a następnie wszy-
scy stanęli na linii startu, biorąc 
udział w inauguracyjnym wyścigu 
kolarskim. Na czele jechali m.in. 
prezydent Michał Zalewski, toruń-
ska mistrzyni Polski w kolarstwie 
Karolina Karasiewicz, olimpijczyk 
Michał Gołaś, wicemarszałek wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
Zbigniew Ostrowski oraz prezes 
Polskiego Związku Kolarskiego Da-
riusz Banaszek. 

(szyw) i (pw) 
fot. nadesłane

Reprezentacja szkółki z Wielkiego Rychnowa

Młodych kolarzy wspierali samorządowcy z Torunia, 
Zbójna i gminy Golub-DobrzyńDo Torunia pojechali m.in. kolarze ze Zbójna i gminy Golub-Dobrzyń
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promień w formie
PIŁKA NOŻNA  Trzecie ligowe zwycięstwo zapisali na swoim 
koncie gracze z Kowalewa Pomorskiego. Przed własną publicz-
nością pewnie pokonali Wojownika Wabcz 4:0

PrOmIeń KOwAlewO POm. 
VS.

wOjOwNIK wAbcz 

4 (0: 0) 0
Gole

Szczodrowski 48’ i 81’, 
Walaszkowski 78’, Jagielski 83’

Skład

Dybka – Kończalski, Kawka, Kulczewski, 
Tarka, Bocianowski, Kwiatkowski, Łuczyński, 
Olkowski, Szczodrowski, Walaszkowski 

Drużyna Dariusza Rozwa-
dowskiego po dobrym występie 
w Ostaszewie, liczyła na kolejne 
ligowe punkty i nie zawiodła ocze-
kiwań lokalnych kibiców. „Pro-
myczek” już do przerwy posiadał 
sporą przewagę, ale długo nie mógł 
jej odpowiednio udokumentować. 
Pierwszego gola w 48. minucie 
strzelił Daniel Szczodrowski, a de-
fensywa z Wabcza do końca starcia 
skapitulowała jeszcze trzykrotnie. 
Na listę strzelców ponownie wpisał 
się Szczodrowski, a bramkowy bi-

lans uzupełnił Piotr Walaszkowski 
i Bartosz Jagielski.

Drużyna z Kowalewa Pomor-
skiego po tym triumfie przesunęła 
się w ligowej tabeli na pozycję ósmą 
i jest najwyżej notowaną ekipą 
w powiatu golubsko-dobrzyńskie-
go w klasie okręgowej. Podopieczni 
Rozwadowskiego w dziewiątej serii 
gier zagrają na wyjeździe z BKS-em 
Bydgoszcz. 

(kl)
fot. archiwum

Sokół wrócił do domu
Ekipa z Radomina w 9. kolejce IV ligi wróciła na swój 
stadion i zremisowała bezbramkowo z Chełminianką 
Chełmno.

Piłka nożna

Podopieczni Sławomira Rożka 
wszystkie dotychczasowe starcia 
rozgrywali jako goście i w tych po-
jedynkach zdołali zgromadzić tylko 
jeden punkt. Na szczęście remont 
boiska w Radominie już się zakoń-
czył. Drużyna otrzymała zgodę 
związku na grę przed własną pu-
blicznością, a efekty pozytywnych 
decyzji widoczne były w poczyna-
niach piłkarzy.

Zmotywowany Sokół posia-
dał w sobotę optyczną przewagę 
i stworzył sobie więcej klarownych 
okazji strzeleckich (między innymi  
trafienie w spojenie słupka z po-
przeczką), ale nieskuteczność pod 
bramką ekipy z Chełmna zadecy-
dowała o tym, że inauguracja IV 
ligi w Radominie zakończyła się 

podziałem punktów. Jedenastka 
Rożka nadal czeka zatem na pre-
mierowy triumf, lecz nikt nie ma 
wątpliwości, że takowy nadejdzie 
już niebawem. Pierwsza szansa 
w najbliższą sobotę, kiedy to benia-
minek z Radomina zagra w Brodni-
cy z tamtejszą Spartą.

(kl) 
fot. archiwum

SOKóŁ rAdOmIN vs. 
cheŁmINIANKA cheŁmNO 

0 – 0
Skład

Szponikowski M. – Piotrowski Robert, 
Piotrowski Paweł, Bruzdewicz,Czajkowski, 
Jachowski Paweł, Marcinkowski Piotr, Mar-
cinkowski Krzysztof, Muchewicz, Piotrowski 
Miłosz, Stefański

R E K L A M A


