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Do zdarzenia doszło w czwart-
kowe popołudnie. Państwowa 
Straż Pożarna otrzymała zgłosze-
nie, że w lesie blisko miejscowości 
Rodzone w gminie Radomin pali się 
auto marki Renault na rypińskich 
rejestracjach. 

– W akcji wzięły udział trzy 
zastępy straży – mówi mł. bryg. 
Karol Cachnij, rzecznik prasowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Go-
lubiu-Dobrzyniu. – Po dojechaniu 
na miejsce okazało się, że w aucie 
znajdował się człowiek, ale nie da-

wał już oznak życia. Prawdopodob-
nie był to mężczyzna, mieszkaniec 
powiatu rypińskiego, jednak nie 
możemy stuprocentowo potwier-
dzić tej informacji. 

Sprawę bada Komenda Powia-
towa Policji w Golubiu-Dobrzyniu, 
pod nadzorem prokuratora. O wy-
nikach śledztwa będziemy infor-
mować w kolejnym wydaniu na-
szego Tygodnika. 

Tomasz Błaszkiewicz
fot. nadesłane

W sobotę 23 września około 
14.00  dyżurny golubsko-dobrzyń-
skiej komendy otrzymał sygnał, że 
pijani rodzice opiekują się swoimi 
dziećmi. Funkcjonariusze udali się 
pod wskazany adres i zastali za-
trważający widok. 

– W domu, oprócz pijanych 
rodziców, przebywał 2-letni syn 
i roczna córka – tłumaczy asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 

w Golubiu-Dobrzyniu. – Jak się 
okazało podczas badania stanu 
trzeźwości, matka miała blisko 3,5 
promile, a ojciec prawie 3 promi-
le. Dzieci trafiły w ręce trzeźwych 
opiekunów.

Niewłaściwe sprawowanie 
opieki nad dziećmi przez rodziców  
niebawem znajdzie swój finał w są-
dzie.

(ToB)

W piątkowe przedpołudnie 
sala balowa na golubskim Zamku 
wypełniła się po brzegi. Zapro-
szeni goście, wraz z podopiecz-
nymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy, świętowali ten 
ważny jubileusz. Przypomnij-
my, że ŚDŚ w Golubiu-Dobrzy-
niu powstał z inicjatywy Izabeli 
Zacharskiej-Quaium, neurolog 

będącej jednocześnie preze-
sem stowarzyszenia „Szansa na 
Zdrowie”. 

Uroczystości rozpoczęły się 
od przywitania przybyłych gości 
przez Wiesławę Alechniewicz, 
kierowniczkę ŚDŚ-u. Uczestni-
cy warsztatów zaprezentowali 
program artystyczny, w którym 
nie zabrakło wesołych piosenek 

i wierszyków. Kilku podopiecz-
nych zostało zapytanych przez 
swoje opiekunki o ich wspo-
mnienia z okresu uczestnictwa 
w zajęciach. Wszyscy byli zgod-
ni – w grupie panuje miła i ko-
leżeńska atmosfera, do której 
każdy chce wracać. Nie zabrakło 
także popisów tanecznych ro-
dem z najlepszych, broadway-
owskich występów. Po wystę-
pach artystycznych każdy mógł 
skosztować pysznego tortu oraz 
innych wybornych specjałów, 
a także obejrzeć wystawę prac 
stworzonych przez wychowan-
ków stowarzyszenia. 

– Największą siłę podczas 
pracy z naszymi podopieczny-
mi czerpiemy z ich szczerości 
i uśmiechu – mówi Wiesła-
wa Alechniewicz. – Pracujemy 
z ludźmi, którym obce są kłam-
stwa czy obłuda i to jest chyba 
najlepsza rzecz, jakiej doświad-
czamy na co dzień.  

Czego życzyć w kolejnych 
latach pracy ŚDŚ?   

– Wytrwałości oraz dalszej 
satysfakcji z tego co robimy – 
kontynuuje kierowniczka. – Wi-
dzimy, że nasza praca przynosi 
efekty, a atmosfera w stowarzy-
szeniu jest bardzo dobra. Oczy-
wiście pewne sprzeczki i kłótnie 
się zdarzają, jednak szybko są 
one załagadzane, jak w każdym 
rodzinnym domu.

Tekst i fot.
Damian Lebowski

Gmina Radomin

Golub-Dobrzyń

Makabryczna śmierć

O krok od tragedii 

W miniony czwartek w lesie blisko miejscowości Ro-
dzone spalił się samochód marki Renault. Strażacy 
znaleźli w środku zwłoki mężczyzny. 

Policja zatrzymała rodziców, którzy kompletnie pijani 
„opiekowali się” swoimi dziećmi: 2-letnim chłopcem 
i roczną dziewczynką. Teraz za swoje zachowanie od-
powiedzą przed sądem. 
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Pięć owocnych lat
GOLUB-DOBRZYŃ  22 września na Zamku Golubskim pracow-
nicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy świę-
towali pięciolecie działalności ośrodka
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PRACA DLA KOBIET W NIEMCZECH

Kon – Service GmbH

Zakres pracy – pakowanie słodyczy

Praca przy taśmie

Dobre warunki hotelowe

dojazd i powrót autokarem 
w zorganizowanej grupie

Umowa o pracę

NIEWYMAGANY JĘZYK !

DZWOŃ : 607-108-850

PRACA DLA KOBIET W NIEMCZECH

Kon – Service GmbH
Zakres pracy – pakowanie słodyczy
Praca przy taśmie
Dobre warunki hotelowe
dojazd i powrót autokarem 
w zorganizowanej grupie
Umowa o pracę
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Projekt pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 

Włączenie społeczne na obszarach objętych  LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr umowy: UM_EF.433.1.003.2017  Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, 

w tym realizacja Planu Komunikacji.

Elgiszewie – animacje dla dzieci 
w wykonaniu Wioski Nocy i Dni 
z Płonnego,

16.09.2017r. – udział w VII Pik-•	
niku LEADER w Przydworzu,

24.09.2017r. – Boisko Sporto-•	
we przy Publicznym Gimnazjum 
w Radominie – Festyn Jesien-
ny w Dolinie Drwęcy – impreza 
promocyjna mająca na celu pro-
mocję Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014-2020 oraz naborów 
wniosków.

Wszystkie działania anima-
cyjne są częścią ogólnej kampa-
nii informacyjno-promocyjnej 
LSR oraz ogłaszanych naborów 
wniosków.

Stowarzyszenie LGD „Dolina 
Drwęcy” w okresie październik – 
grudzień 2017r. planuje przepro-
wadzenie następujących działań 
animacyjnych:

Październik, listopad, gru-•	
dzień – comiesięczne spotkania 
informacyjne w poszczególnych 
Gminach obszaru działania LGD 
(Powiat Golubsko-Dobrzyński),

04.10.2017r. – Świetlica wiej-•	
ska w Macikowie – Warsztaty 
z aktywizacji społecznej dla osób 
wykluczonych,

21.-22.10.2017r. – Wizyta Stu-•	
dyjna na Pojezierze Brodnickie,

grudzień – druga edycja •	
Warsztatów z aktywizacji spo-
łecznej dla osób wykluczonych,

wydanie kalendarza na 2018r. •	
z pracami Laureatów Konkursu 
plastycznego pn. „Moja mała oj-
czyzna po rewitalizacji”,

wydanie terminarzy tygo-•	
dniowych na 2018r.

Stowarzyszenie LGD „Do-
lina Drwęcy” zaprasza wszyst-
kich mieszkańców do udziału               
w organizowanych działaniach 
animacyjnych oraz  na konsul-
tacje społeczne organizowane 
co miesiąc w każdej z Gmin 
tworzących obszar działania 
LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania „Dolina Drwęcy”

Biuro Stowarzyszenia 
czynne: poniedziałek, wto-

rek czwartek 10:00-18:00, środa 
piątek 08:00-16:00

Plac 1000-lecia 22a 
87-400 Golub-Dobrzyń 

tel: 56 682 03 53
e-mail: 

lgddolinadrwecy@neostrada.pl

Stowarzyszenie LGD „Dolina 
Drwęcy” jest w trakcie wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020 – w dniu 03.08.2017r. 
ogłosiło kolejne 2 nabory wnio-
sków dla operacji realizowanych 
przez podmioty inne niż LGD, fi-
nansowane w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, w ramach nastę-
pujących zakresów:

3/2017 – Rozwój przedsiębior-
czości na obszarze wiejskim obję-
tym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 
przez podejmowanie działalności 
gospodarczej – w tym podnosze-
nie kompetencji osób realizują-
cych operacje w tym zakresie

4/2017 – Rozwój przedsiębior-
czości na obszarze wiejskim obję-
tym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 
przez rozwijanie działalności go-
spodarczej – w tym podnoszenie 
kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie

Termin składania wniosków: 
17-31.08.2017r. 

Na nabór nr 3/2017 wpłynęło 
9 wniosków. W dniu 20.09.2017r. 
Rada Stowarzyszenia LGD „Dolina 
Drwęcy” dokonała oceny i wybo-
ru operacji w ramach naboru nr 
3/2017 – 8 wniosków zostało oce-
nionych jako zgodne z LSR i wy-

brane do dofinansowania. 1 wnio-
sek został uznany za niezgodny 
z LSR i nie podlegał wyborowi. 
W dniu 25.09.2017r. wybrane 
wnioski zostały przekazane do 
Urzędu Marszałkowskiego w To-
runiu w celu dalszej weryfikacji.

Na nabór nr 4/2017 wpły-
nęło 7 wniosków. Posiedzenie 
Rady dot. oceny i wyboru opera-
cji złożonych w ramach naboru 
nr 4/2017 zaplanowane jest na 
03.10.2017r.

Kolejne nabory wniosków 
w ramach tworzenia nowych 
przedsiębiorstw oraz rozwoju 
istniejących przedsiębiorstw 
planowane są w II połowie 2018r.

Stowarzyszenie LGD „Dolina 
Drwęcy” w okresie lipiec – wrze-
sień 2017r. przeprowadziła nastę-
pujące działania animacyjne:

Lipiec, sierpień, wrzesień – •	
comiesięczne spotkania informa-
cyjne w poszczególnych Gminach 
obszaru działania LGD (Powiat 
Golubsko-Dobrzyński),

19.08.2017r. – Mobilny Punkt •	
Informacyjny podczas Wakacyj-
nych Targów Pracy w Golubiu-
Dobrzyniu,

20.08.2017r., 27.08.2017r., •	
03.09.2017r. – Mobilny Punkt 
Informacyjny podczas Dożynek 
Gminnych w Radominie, Chełmo-
niu, Pustej Dąbrówce, Rużu oraz 
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stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 
– po kolejnych naborach wniosków w ramach Lsr



Czwartek 28 września 2017 AktuAlności 3  GOLUB–CGD.PL

 Pan Józef, rolnik z Radomi-
na, skarży się na brak możliwości 
wjazdu na pole. Ma problem ze 
zbiorem plonów. Nie może wje-
chać maszynami. Mimo, że pan 
Józef regularnie oczyszcza rowy 
melioracyjne przylegające do jego 
pola, pozostali sąsiedzi nie wy-
wiązują się z tego obowiązku, co 
powoduje, że woda opadowa i tak 
zostaje na jego polu i zalega przez 
dłuższy czas.

Reagując na skargi mieszkań-
ców wójt gminy Radomin Piotr 
Wolski wysłał do właścicieli grun-
tów (przez które przebiegają rowy 
melioracyjne) pisma przypomi-
nające o obowiązku oczyszczania 
rowów i przeprowadził rozmowy 
z sołtysami.

– Bardzo proszę rolników 
z gminy Radomin by zaczęli oczysz-

czać rowy melioracyjne, zwłaszcza 
poprzez koszenie, usuwanie zie-
mi oraz pogłębianie i odmulanie. 
Spływająca z pól woda nie tylko 
niszczy uprawy, ale również drogi 
gminne – mówi wójt Piotr Wolski.

– Utrzymanie urządzeń me-
lioracyjnych jest obowiązkiem 
właściciela gruntu, który może 
podlegać wykonaniu w drodze 
egzekucji, łącznie z wykonaniem 
zastępczym na koszt właściciela 
gruntu – wyjaśnia radca prawny 
urzędu gminy mec. Marek Redec-
ki.

Nieutrzymywanie w należy-
tym stanie lub niszczenie urzą-
dzeń wodnych, w tym rowów, jest 
wykroczeniem, za które prawo 
wodne przewiduje karę grzywny. 

oprac. (ToB)
fot. nadesłane 
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Sprawa obywatelska 
GMINA RADOMIN  W ostatnim czasie intensywne opady deszczu spowodowały podtopienia upraw, po-
wodując duże problemy ze zbiorami. Spływające z pól błoto niszczy też drogi. Do Urzędu Gminy Radomin 
wpływają skargi rolników na sąsiadów, którzy nie oczyszczają rowów melioracyjnych

R E K L A M A

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
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Sołectwem Pusta Dąbrówka 
od 2007 roku, czyli przez trzy ka-
dencje, kieruje Kazimierz Klonow-
ski. W trakcie wyborów w poszcze-
gólnych kadencjach nigdy nie miał 
żadnej konkurencji, co może świad-
czyć o tym, że cieszy się sporym 
zaufaniem mieszkańców. Jak sam 
mówi, aby zostać sołtysem trzeba 

być społecznikiem i kochać ludzi. 
Mimo, że posiada liczna rodzinę 
(jest ojcem szóstki dzieci), zamiesz-
kuje tylko z żoną Anną. Dzieci zało-
żyły własne rodziny, a część z nich 
wyjechała poza granicę kraju. Nie-
wielką ilość ziemi, którą posiadał 
przekazał synowi. Obecnie wraz 
z żoną jest już na emeryturze.

Pusta Dąbrówka to niewielka 
wioska położona na granicy powia-
tu golubsko-dobrzyńskiego, którą 
zamieszkuje tylko 246 mieszkań-
ców. Jest tu 36 gospodarstw, z cze-
go pięć dużych (30-50 hektaro-
wych). Pozostałe gospodarstwa są 
średnie lub małe, a ich właściciele 
często pracują także w zakładach.

 – Jeżeli jest to mała miej-
scowość to i budżet mały?

– Budżet naszego sołectwa nie 
jest duży. Wynosi tylko 13 tys. 450 
złotych. Trzeba być dobrym gospo-
darzem, aby nim zarządzać. Nasza 
rada sołecka rozdysponowała go 
w następujący sposób. Na świetlicę 
wiejską przeznaczyliśmy 6,1 tys. zł.  
Z tych pieniędzy zakupimy drob-
ny sprzęt AGD, a pozostała kwota 
będzie na jej bieżące utrzymanie. 
Ochotnicza Straż Pożarna otrzyma-
ła dofinansowanie w kwocie 3 tys. 
zł.  Środki te muszą wystarczyć na 
zakup umundurowania i rozdziela-

czy wody. Nasza OSP liczy 20 dru-
hów i są oni bardzo zaangażowani 
w to, co robią. Na utrzymanie dróg 
lokalnych przeznaczyliśmy  około 
2 tys. zł. Tegoroczne dożynki dofi-
nansowaliśmy kwotą 300 złotych. 
Natomiast na potrzeby integracyj-
ne naszej lokalnej społeczności wy-
daliśmy 2 tys. zł. 

– W jaki sposób prowadzicie 
działalność kulturalną?

– W naszej wiosce działa Koło 
Gospodyń Wiejskich, które liczy 
obecnie tylko 12 pań. Mimo to, 
działa ono prężnie. Na nasze panie 
można liczyć i to właśnie one dba-
ją o integrację i życie kulturalne. 
Szkoda tylko, że młodzi nie garną 
się do tej grupy. Nasze życie kul-
turalne obraca się wokół świetlicy. 
Mamy w niej stół tenisowy i bilard. 
Budynek w jednej części zamiesz-
kuje pięć rodzin, a w drugiej jest 
właśnie świetlica. Został on w tym 
roku odnowiony. Położona została 
nowa elewacja i uporządkowany 
teren dookoła. Z naszej działalności 

na rzecz lokalnego społeczeństwa 
należy wymienić organizowanie: 
Dnia Seniora, Dnia Dziecka czy też 
Dnia Kobiet. Na święta Bożego Na-
rodzenia organizujemy paczki dla 
dzieci.

– Czy współpraca z samo-
rządem gminnym spełnia wasze 
oczekiwania?

– Współpraca z gminą Golub-
Dobrzyń jest na bardzo dobrym 
poziomie. Świadczyć może o tym 
remont naszej świetlicy, który zo-
stał przeprowadzony na koszt gmi-
ny. Również w utrzymaniu dróg 
lokalnych pomaga nam gmina. Na-
tomiast powierzenie nam organi-
zacji dożynek gminnych pokazało, 
że cieszymy się dużym zaufaniem. 
To było spore wyzwanie, ale po-
dołaliśmy. Chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim mieszkań-
com za wkład własny i duże zaan-
gażowanie.

Tekst i fot.
(Maw)

Sołectwem Pusta Dąbrówka kieruje Kazimierz Klonowski

Świetlica w Pustej Dąbrówce mieści się w zabytkowym dworku

GMINA RADOMIN  Piknik LGD

Mieszkańcy gminy Radomin i okolic bawili się na Festynie Jesiennym 
w Dolinie Drwęcy. Organizatorami wydarzenia byli: Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dolina Drwęcy” oraz Urząd Gminy Radomin. W części artystycznej 
wystąpiły dzieci z Klonowa, zespół dziecięcy „Folkowe Nutki” oraz „Cie-
chowiacy”. Dla odwiedzających został przygotowany ciepły posiłek, ciasta 
oraz napoje w wykonaniu Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i Okolic. 
Najmłodsi tradycyjnie korzystali z różnorodnych atrakcji.

(daria), fot. nadesłane

Nasze sołectwo, 
nasze sprawy
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Pusta Dąbrówka to niewielka 
wioska, której powierzono zorganizowanie tegorocznych do-
żynek gminy Golub-Dobrzyń. Mimo niesprzyjającej aury, zda-
ła ona jednak ten egzamin bardzo dobrze
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Szkoła w Lisewie bierze udział 
w akcji „Domestos Wzorowa Ła-
zienka”. Do wygrania jest remont 
łazienki o wartości 30 tys zł. Aby 
tego dokonać szkoła musi wygrać 
z innymi placówkami i uzbierać 
najwięcej głosów. 

Internetowe głosowanie roz-
poczęło się 11 września i potrwa 
do 30 listopada. Internauci mogą 
głosować na dodane do programu 
i opublikowane na stronie inter-
netowej galerie z pracami progra-
mowymi. System głosowania jest 
sprawiedliwy. Jedna osoba może 
oddać jeden głos dziennie z jednego 

adresu e mail. Istnieją dwa rodzaje 
głosów: standardowe (oddawane 
na stronie internetowej) oraz głosy 
z paragonami. Wówczas jedno klik-
nięcie oznacza 20 głosów. 

W momencie oddawania nu-
meru do druku Lisewo zajmowa-
ło drugie miejsce w klasyfikacji. 
Liczymy na Państwa pomoc. Do-
dajmy, że w ubiegłym roku inna 
ze szkół w gminie Golub-Dobrzyń, 
w Nowogrodzie, wygrała 30 tys. zł 
na remont łazienki w tym samym 
konkursie. 

(pw)

– To było ciężkie spotkanie. 
Udało się jednak coś ustalić. Mam 
nadzieję, że teraz będzie już tyl-
ko łatwiej – tak podsumowała 
zebranie sołtys Rętwin Agnieszka 
Dąbrowska-Żurawska. 

Spotkanie trwało do prawie 
23.00. Mieszkańcy długo dysku-
towali, na co wydać wyznaczone 
pieniądze. Znaleźli się też prze-
ciwnicy funduszu sołeckiego. 
Niektórzy mieli wątpliwości, czy 
fundusz wystarczy na potrzeby 
miejscowości. Chodziło o prawie 
20 tys. zł. To nie jest najmniejsza 
suma. Problemem jednak jest 
fakt, że zdecydowana większość 
dróg przechodzących przez Rę-
twiny i Rętwiny-Bogumiłki nie 
jest utwardzona i wymaga ciągłej 

naprawy. Zebrani zdecydowanie 
wyrażali swoje niezadowolenie 
z tego stanu. 

– Odśnieżanie i naprawia-
nie nic nie da, tu jest potrzeb-
ny gruntowny remont – mówili 
mieszkańcy. 

Sołtys proponowała inwe-
stycje dotyczące głównie bieżą-
cego utrzymania dróg. Wśród 
pomysłów znalazł się zakup do-
datkowego sprzętu kuchennego 
do świetlicy. Pojawił się  wątek 
dotyczący utrzymania budynku. 
Według sołtys ma on być utrzy-
mywany dzięki wynajmom.  Roz-
mowy były przeplatane zaciętą 
dyskusją dotyczącą idei funduszu 
sołeckiego. 

W końcu zebrani doszli do 

porozumienia. Przyjęli niektóre 
propozycje, przedstawione przez 
sołtys i ustalili kwoty. Decyzją 
mieszkańców finanse zostaną 
przeznaczone na: odśnieżanie, 
w wysokości 4 tys. zł; zakup ma-
teriału do naprawy dróg w wyso-
kości 10,5 tys. zł i opłacenie jego 
rozwiezienia, co ma kosztować 
ponad 4,3 tys. zł. Pozostałe 500 zł 
zostanie przeznaczone na projekt 
dotyczący nowej, asfaltowej dro-
gi. 

Fundusze sołeckie wejdą 
w życie od przyszłego roku. W in-
nych miejscowościach również 
trwają zebrania mające na celu 
ustalenie wydatków w poszcze-
gólnych sołectwach.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Pomóżmy wygrać
Społeczność Szkoły Podstawowej w Lisewie walczy 
o pieniądze na odnowienie łazienki. 

Gmina Golub-DobrzyńFundusz sołecki 
po raz pierwszy
GMINA RADOMIN  Sołectwo Rętwiny po raz pierwszy będzie 
korzystać z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy prowadzili gorą-
cą dyskusję o finansach wieczorem 18 września
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Muzyczne spotkanie 23 wrze-
śnia było zorganizowane z okazji 
II Przeglądu Muzycznych zespo-
łów Artystycznych „Do Re Mi 
Seniora”. W drugiej edycji wzięło 
udział 10 zespołów. Pochodziły 
z Włocławka, Wagańca, Rypina, 
Skrwilna, Zbiczna. Wystąpiły rów-
nież zespoły z Golubia-Dobrzy-
nia: „Halka” i „Wesoła Harmonia”. 
Grupy zadbały o dobrą rozrywkę 
zebranych. Trzyosobowemu jury 
przewodniczył profesor Wenan-
cjusz Kurzawa, emerytowany wy-
kładowca Akademii Muzycznych 
w Polsce i zagranicą, wirtuoz kon-

trabasu, przyjaciel wszystkich se-
niorów. W składzie jury byli także: 
dyrektor RDK Grzegorz Ziomek 
oraz kierownik ds. artystycznych 
i organizacyjnych RDK Justyna 
Motylewska. 

W repertuarze zespołów były 
występy wokalne, taneczne, a na-
wet humorystyczne scenki. Pod-
czas przerwy seniorzy korzystali 
z wolnej przestrzeni i ruszyli do 
tańca. Sędziowie mieli wybrać 
zwycięzcę przeglądu, jednak ich 
decyzją na wyróżnienie zasłużyły 
wszystkie zespoły.

– Dziękuję, że wychodzicie do 

ludzi, podtrzymujecie tradycję, że 
nie kłócicie się między sobą. Dzię-
ki temu nasze osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury nie zanikną – prze-
mawiał do zebranych Wenancjusz 
Kurzawa. 

Burmistrz Paweł Grzybowski, 
przewodniczący komisji kultury  
Paweł Sobierajski oraz przewod-
nicząca komisji oświaty Barbara 
Górecka wręczyli przedstawicie-
lom grup piękne ceramiczne sta-
tuetki wykonane przez Karolinę 
Meller. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

W czwartek 21 września re-
stauracja „Kaprys” gościła miesz-
kańców Golubia-Dobrzynia sku-
pionych w kole Polskiego Związku 
Niewidomych. Spotkanie odbyło 
się w ramach „Międzynarodowe-
go Dnia Białej Laski”, które przy-
pada corocznie na 15 październi-
ka. Wzięło w nim udział 40 osób  
ze schorzeniami narządu wzroku, 
a także przedstawiciele władz 
samorządowych miasta i gmi-
ny Golub-Dobrzyń. Impreza pod 
hasłem „W niewidomym również 
tkwi artysta” mogła się odbyć 

dzięki wsparciu finansowemu 
władz miasta. 

W trakcie spotkania można 
było zobaczyć wystawę fotogra-
fii „Golub-Dobrzyń nocą” a także 
pokaz rękodzieła artystyczne-
go. Zebrani wysłuchali również 
wierszy Hanny Karpińskiej z PZN. 
Wszystkie prezentowane prace są 
dziełem osób zrzeszonych w Go-
lubsko-Dobrzyńskim  Kole Niewi-
domych. Co powoduje, że osoby 
dotknięte ta chorobą potrafią tak 
aktywnie spędzać czas?

– Jestem członkinią koła od 

sześciu lat – odpowiada Maria 
Buler, na co dzień pielęgniarka 
opiekująca się osobami chorują-
cymi na choroby nowotworowe 
w ramach Zespołu Opieki Palia-
tywnej. – Dzięki uczestnictwu 
w pracach i zajęciach naszej grupy 
zrozumiałam, że można aktywnie 
i miło spędzać czas w gronie ludzi 
o podobnych uwarunkowaniach 
zdrowotnych. W naszej małej spo-
łeczności spotykam ludzi, na któ-
rych można zawsze liczyć, którzy 
pomogą w wielu sprawach.

Spotkanie niewidomych było 

Burmistrz podziękował Sebastianowi Mleczce za pracę w stowarzyszeniu Podziękowania otrzymał również wieloletni prezes Józef Werner

Zespół „Halka”
Wszystkie zespoły otrzymały upominki i statuetki

„Wesoła Harmonia”

Region

Do Re Mi Seniora
W sali widowiskowej Rypińskiego Domu Kultury występ dały zespoły artystyczne 
seniorów. Wśród nich znaleźli się reprezentanci z Golubia-Dobrzynia. 

Niepełnosprawność nie wyklucza 
GOLUB-DOBRZYŃ  Synonimem niewidomych jest biała laska. Ale czy trzeba się nią posługiwać, aby być 
aktywnym członkiem lokalnego społeczeństwa? Spotkanie, które odbyło się w miniony czwartek pokazuje, 
że nie

też okazją  do podziękowania za 
wsparcie od władz samorządo-
wych. Medale „Przyjaciel Nie-
widomych” odebrali osobiście: 
burmistrz Golubia-Dobrzynia 
Mariusz Piątkowski, a także se-
kretarz gminy Golub-Dobrzyń 
Krzysztof Pieczka. Za zaangażo-
wanie podziękował im Zbigniew 
Terpiłowski, prezes zarządu 
Okręgu Polskiego Związku Niewi-
domych.

Była też okazja, aby podzię-
kować byłemu już prezesowi go-
lubsko-dobrzyńskiego oddziału 

Józefowi Wernerowi (swoją funk-
cję sprawował 12 lat) oraz złożyć 
życzenia nowemu prezesowi Se-
bastianowi Mleczce. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej oraz Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. 

Na zakończenie spotkania 
odbył się wieczorek taneczny, 
w którym chętnie uczestniczyli 
wszyscy zaproszeni członkowie 
klubu. 

Tekst i fot. 
(Maw)
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– Zawodnicy rywalizowali 
w strzelaniu z dwóch rodzajów 
broni – opowiada Krzysztof Mi-
chałowski, prezes klubu. – Z bro-
ni krótkiej, stojąc na odległość 25 
metrów, oraz z karabinka, leżąc 
na odległość 50 metrów. 

Indywidualnie najlepszy 
okazał się Jacek Borowicz, przed 
Edwardem Piątkowskim i Krzysz-
tofem Horyzą. Drużynowo z bro-

ni krótkiej wygrała reprezentacja 
LOK Świecie, przed „Opatrunkami” 
z Torunia i  „Żartem” z Golubia-
Dobrzynia. Z karabinka najlepiej 
strzelali zawodnicy „Opatrun-
ków”, wyprzedzając dwie drużyny 
gospodarzy.

Łącznie drużynowo wygrał 
zespół „Opatrunki” z Torunia. 
Drugie miejsce zajął „Żart” z Go-
lubia-Dobrzynia. Na trzecim upla-

sowali się LOK-owcy ze Świecia. 
Puchary ufundowali: bur-

mistrz Golubia-Dobrzynia, staro-
sta golubsko-dobrzyński, komen-
dant powiatowy straży pożarnej 
oraz emeryci ze straży pożarnej. 
Imprezę wsparła również firma 
ROTR z Rypina i MKK z Golubia-
Dobrzynia. 

(szyw)

Dwudziesta edycja tego wy-
darzenia została zorganizowana 
21 września w lesie w Radzynku 
w gminie Brzuze (powiat rypiń-
ski). Do sztafety o długości 750 
m przystąpiły grupy sześćoso-
bowe. Zawodnicy byli podzieleni 
na grupy z podstawówek oraz 
gimnazjów. Dziewczęta i chłop-
cy pokonywali leśną trasę, któ-
ra wcześniej była sprawdzona 
i przygotowana do zawodów. 
Gimnazjaliści ze Zbójna okazali 

się bezkonkurencyjni, a w kate-
gorii szkół podstawowych dziew-
częta zajęły trzecie miejsce.

Maraton Trzeźwości uzyskał 
dofinansowanie ze środków Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomor-
skiego. Przed uczniami druga, 
finalna część zmagań z konkur-
sami oraz profilaktyką. 

Daria Szpejenkowska
fot. nadesłane

Spotkanie zostało zorga-
nizowane w urzędzie miasta, 
z inicjatywy biura europosła i 
rady powiatowej Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Janusz Zemke, 
urodzony w Kowalewie Pomor-
skim, od 2009 roku zasiada w 
Parlamencie Europejskim. Wcze-
śniej był posłem na Sejm RP oraz 
sekretarzem stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej. Sie-
dem lat temu został odznaczony 

Srebrnym Medalem „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”. 

– Mój sposób pracy polega na 
tym, że staram się każdego roku 
być co najmniej jeden raz w każ-
dym mieście i powiecie – mówił 
Zemke.

Czwartkowa dyskusja z 
mieszkańcami była poświęcona 
przede wszystkim problemom 
Unii Europejskiej. 

– Dzisiaj mamy w Europie 

inną sytuację niż jeszcze trzy 
czy cztery lata temu – zauważył 
europoseł. – Wtedy, kiedy zosta-
wałem europosłem, w 2009 roku, 
przez kilka pierwszych lat w Unii 
zastanawiano się, czy nie zda-
rzy się kolejny krach finansowy. 
Mieliśmy dramatyczną sytuację 
w Grecji. Dzisiaj, z perspektywy 
ośmiu lat, mamy sytuację inną. 
Nie ma obaw, że rozsypie się sys-
tem finansowy, gospodarka. Ten-

dencja jest dobra, przyrost PKB 
może wynosić 2,2 proc. Dziś jest 
największa liczba osób pracują-
cych od 20 lat. Nie ma żadnych 
przesłanek, żeby ta sytuacja mo-
gła się skomplikować. Pojawiły się 
za to problemy inne, które pole-
gają na wzroście zagrożenia we-
wnętrznego. Musimy mierzyć się 
z różnymi zamachami o charak-
terze terrorystycznym. Zaryzyko-
wałbym hipotezę, że walka, którą 
toczymy z ekstremistami islam-
skimi w Iraku, Syrii czy Afganista-
nie zaczyna przynosić efekty. W 
związku z tym, oni robią wszyst-

ko, żeby tę walkę przenieść do 
Europy i Stanów Zjednoczonych. 
Ich celem jest walka z cywilizacją 
zachodnią. 

Później głos zabrali mieszkań-
cy, którzy pytali gościa o pozycję 
Polski na arenie międzynarodo-
wej oraz o gwarancje związane z 
przynależnością do NATO. Na za-
kończenie zgromadzeni poruszyli 
tematy światopoglądowe. Zemke 
przyznał, że jest zwolennikiem 
wprowadzenia związków part-
nerskich. 

Tekst i fot.
Tomasz Błaszkiewicz

Golub-Dobrzyń Region

Mistrzowie strzelectwa
Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju „Strażak” zorganizował w minioną sobotę wo-
jewódzkie zawody w dwuboju. Wygrała je drużyna z Torunia. Indywidualnie naj-
lepszy był Jacek Borowicz. 

Pobiegli po zdrowie
Uczniowie z pięciu gmin w dwóch powiatach rywa-
lizowali podczas Maratonu Trzeźwości w Radzynku. 
Wśród nich nie zabrakło reprezentantów Zbójna. 

o przyszłości europy 
GOLUB-DOBRZYŃ  W czwartek 21 września z mieszkańcami Golubia-Dobrzynia spotkał się europoseł 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej Janusz Zemke. Dyskusja dotyczyła problemów Unii Europejskiej oraz roli 
Polski na forum międzynarodowym
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Do zakażenia dochodzi naj-
częściej drogą kropelkową i po-
przez kontakt z chorą osobą, np. 
w autobusie, szkole czy miejscu 
pracy. Choroba rozwija się stop-
niowo, po 2-3 dniach pojawiają 
się pierwsze objawy. Przeziębie-
nie trwa około tygodnia, z czego 
pierwsze dni to tzw. faza ostra, 
później objawy ulegają osłabie-
niu.

Do charakterystycznych 
objawów przeziębienia zalicza-
my: podwyższoną temperatu-
rę ciała, obfity, wodnisty katar, 
ból i drapanie w gardle, uczucie 
ogólnego rozbicia, ból głowy.

Przeziębienie w ciąży
Ciężarne mają niższą od-

porność i są przez to bardziej 
narażone na infekcje. Na szczę-
ście zwykłe przeziębienie nie 
zagraża dziecku. Pilnej konsul-
tacji lekarskiej wymagają przy-
padki, w których do objawów 
przeziębienia dołączają inne np. 
długotrwała, wysoka gorączka, 
biegunka czy kaszel, który nie 
ustępuje pomimo leczenia. 

Kobiety w ciąży nie mogą 
przyjmować żadnych leków bez 
porozumienia z lekarzem.

Przeziębienie u dzieci
Niemowlęta i dzieci są 

szczególnie podatne na zara-
żenia wirusowe. Dużo częściej 
przeziębiają się i zapadają na 
inne choroby wirusowe niż do-
rośli. Przebieg przeziębienia 
u dziecka jest podobny jak u do-
rosłego. Powszechnie występu-
jącymi objawami są gorączka, 
katar, ból gardła. Jeśli występu-
je gorączka, można zastosować 
chłodne okłady na głowę lub 
podać dziecku łagodne prepara-
ty przeciwgorączkowe – u nie-
mowląt i małych dzieci najlepiej 
w czopkach lub syropie. U star-
szych dzieci możemy zastoso-
wać w razie potrzeby tabletki 
lub kapsułki ze środkami prze-
ciwbólowymi i przeciwgorącz-
kowymi. 

Za najbezpieczniejsze dla 
dzieci uznaje się preparaty za-
wierające paracetamol. Ulgę za-
tkanym noskom przyniosą nato-
miast ziołowe inhalacje i krople 
do nosa odpowiednie dla wieku.

Dzieciom do 12 roku życia 
nie wolno podawać preparatów 
zawierających kwas acetylosa-
licylowy (aspiryna, polopiryna), 

Czy wiesz, że…
osoby, które śpią mniej niż 7 godzin 
dziennie zapadają na choroby wi-
rusowe trzy razy częściej niż osoby 
śpiące co najmniej 8 godzin na dobę.

Wystartował sezon przeziębień
zDROwie  Przeziębiamy się najczęściej wtedy, gdy mamy obniżoną odporność. Może to być efekt niepra-
widłowej diety, niedostatecznej ilości snu, stresu czy braku aktywności fizycznej. Jak sobie radzić z prze-
ziębieniem i jak odróżnić je od grypy?

ze względu na ryzyko wystąpie-
nia groźnego dla życia zespołu 
Reye’a.

Jak pokonać przeziębie-
nie?

Przeziębienie jest infekcją, 
z którą możemy poradzić sobie 
sami, jeśli jej przebieg jest ła-
godny. Nie istnieje jeden sku-
teczny lek, zakażenie leczy się 
objawowo. Ważne jest, aby za-
cząć od pierwszego dnia infek-
cji. To pomoże złagodzić objawy 
i szybciej zwalczyć chorobę.

Do leków najczęściej stoso-
wanych w terapii przeziębienia 
możemy zaliczyć:

• środki przeciwbólowe 
i obniżające gorączkę – najpo-
pularniejsze to np. ibuprofen, 
paracetamol, kwas acetylosali-
cylowy (aspiryna),

• środki zmniejszające wy-
dzielanie kataru i obkurczające 

błonę śluzową nosa  — prepa-
raty z pseudoefedryną lub fe-
nylefryną; miejscowo aerozole 
z ksylometazoliną lub oksyme-
tazoliną,

• preparaty przeciwkaszlo-
we – np. kodeina, dekstro-
metorfan,
• preparaty złożone – naj-

częściej zawierają w swoim skła-
dzie środki przeciwgorączkowe 
i zmniejszające wydzielanie ka-
taru lub przeciwkaszlowe.

Konsultacja z lekarzem jest 
niezbędna, jeśli: gorączka trwa 
dłużej niż 3 dni; katar trwa dłu-
żej niż 7 dni; występuje ból za-
tok lub ucha; w kącikach oczu 
pojawia się ropna wydzielina.

Przeziębienie czy grypa?
Grypa jest chorobą o wiele 

poważniejszą niż przeziębienie, 
a mimo to często z nim myloną, 
ze względu na podobne objawy 

w początkowym okresie. Infek-
cja jest wywoływana przez wi-
rusa grypy, który często ulega 
mutacjom antygenowym i co 
sezon powoduje nowe epidemie. 
W Polsce najwięcej przypadków 
zachorowań na grypę odnoto-
wuje się jesienią oraz wczesną 
wiosną.

Zarówno grypa, jak i prze-
ziębienie są wywoływane przez 
wirusy i przenoszą się drogą 
kropelkową. To jednak ich jedy-
ne cechy wspólne. Warto więc 
wiedzieć, czym charakteryzują 
się obie choroby, byśmy mogli 
je prawidłowo rozpoznać i wła-
ściwie leczyć.

Rozpoznanie 
i leczenie grypy
Jeżeli podejrzewamy u sie-

bie grypę, powinniśmy nie-
zwłocznie udać się do lekarza, 
który na podstawie odpowied-

nich badań i przeprowadzonego 
wywiadu ustali właściwy sposób 
leczenia. Niekiedy dla potwier-
dzenia rozpoznania wymagany 
jest test diagnostyczny na pod-
stawie materiału biologicznego, 
pobranego od pacjenta. Zwykle 
jest to wymaz z nosa lub gar-
dła. Jeśli zostanie stwierdzona 
obecność wirusa, stanowi to 
ostateczne potwierdzenie zaka-
żenia. Grypę leczy się głównie 
objawowo, a więc poprzez ła-
godzenie i zwalczanie objawów. 
Poza tym istnieją także prepa-
raty działające bezpośrednio na 
samego wirusa. Zaliczają się do 
nich: amantadyna, rymantady-
na, zanamivir oraz oseltamivir. 
Są to jednak leki o silnym dzia-
łaniu i mogą nieść ze sobą skutki 
uboczne, dlatego są zapisywane 
przez lekarza jedynie w szcze-
gólnych przypadkach. Do zwal-
czania gorączki i bólu, podobnie 
jak w przypadku przeziębie-
nia, możemy użyć popularnych 
środków przeciwgorączkowych 
takich jak: kwas acetylosalicylo-
wy (aspiryna), paracetamol lub 
ibuprofen. Najczęściej stosuje 
się je w połączeniu z pochod-
nymi efedryny i fenylefryny lub 
kofeiną. Takie preparaty wystę-
pują zarówno w postaci table-
tek, jak i proszków do sporzą-
dzenia roztworów do picia. Jeśli 
dokucza nam kaszel, należy za-
stanowić się nad jego rodzajem. 
Przy mokrym kaszlu najlepiej 
zastosować preparaty rozrze-
dzające wydzielinę w płucach 
i ułatwiające jej odkrztuszanie. 
Przy męczącym, suchym kasz-
lu lepsze będą leki zawierające 
w swoim składzie kodeinę lub 
dekstrometorfan. Hamują one 
ośrodek kaszlu i przynoszą ulgę 
choremu.

Podczas grypy powinniśmy 
dbać o nawilżenie błon śluzo-
wych. Należy zwiększyć ilość 
przyjmowanych płynów. Mo-
żemy także zafundować sobie 
inhalacje parowe z olejkami 
eterycznymi, najlepiej mięto-
wym, anyżowym czy eukaliptu-
sowym. 

Przy umiarkowanym bólu 
gardła ulgę przyniosą ziołowe 
tabletki i pastylki np. z wycią-
giem z tymianku. Na silny stan 
zapalny błon śluzowych nie-
zbędne może być zastosowanie 
leków zawierających składniki 
przeciwzapalne (np. salicylan 
choliny) i znieczulające. Można 
też stosować odkażające płukan-
ki lub aerozole, które zmniej-
szają nasilenie objawów.
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Jagoda nowym hitem
Kilka lat temu duże zyski przynosiła czarna porzecz-
ka, później przyszła pora na borówki. Teraz hitem 
staje się jagoda kamczacka.

Wydarzenie

Zwalczanie chwastów

Pogoda

Zjazd hodowców 

Mokry wrzesień

W piątek 29 września do Przysieka pod Toruniem 
zjadą najwięksi hodowcy trzody chlewnej z naszego 
województwa. Okazją do spotkania będzie III Forum 
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw 
i Pomorza. 

Kosztowne podróbki
Co 10. opakowanie środków ochrony roślin w Polsce pochodzi z nielegalnego źró-
dła. Zapowiadane jest zaostrzenie kontroli i wysokie kary.

Wilgotny wrzesień dał się we znaki plantatorom 
ziemniaków, ale nie tylko.

OwoceTytoń pod nadzorem
PRAWO  Zmiany na rynku tytoniu. Co oznaczają dla plantato-
rów tej rośliny?

Jagoda kamczacka to krzew, 
który często uprawiany jest m.in. 
w przydomowych ogrodach. 
Z uwagi na region pochodzenia, 
dobrze znosi mrozy i jest odporna 
na choroby. Owoce są poszukiwa-
ne na rynkach światowych. Zyska-
ły popularność w Wielkiej Brytanii 
oraz w krajach Beneluksu.

Tegoroczne zbiory nie są tak 
udane, jak te w 2016 r. Wpływ na 
to miały wiosenne przymrozki. 
Największe plantacje, liczące kilka-
dziesiąt hektarów, do zbioru stosu-
ją specjalne kombajny. Właściciele 
mniejszych muszą liczyć się z ręcz-
nym obrywaniem. 

(pw)

W Przysieku omówione zosta-
ną podstawowe problemy, z jakimi 
zmagają się hodowcy. Na czasie 
jest oczywiście afrykański pomór 
świń, o którym opowie Wojewódz-
ki Inspektor Weterynarii. Przed-
stawiciele Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przybliżą 
hodowcom źródła finansowania 
ich inwestycji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
20. Zbigniew Szymczak z Kujawsko-
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego zaprezentuje przykłady 
nowoczesnych budynków dla trzo-
dy chlewnej. Kolejny z poruszanych 
tematów to mikroklimat panujący 
w chlewni i jego wpływ na dobro-
stan zwierząt. 

Ostatnia kwestia ma bardzo 
duży wpływ na zdrowie zwierząt, 
a przez to na wynik finansowy go-
spodarstwa. Świnie są wrażliwe na 
zmiany temperatury lub wilgotno-
ści. Wilgotność w oborze powinna 
wynosić ok. 50-60 proc. w przy-

padku dorosłych świń oraz 60-80 
proc. u świń młodych, do 25 kg. 
Maksymalna prędkość przepływu 
powietrza to ok. 0,20 m/s. 

Jeśli chodzi o utrzymanie od-
powiedniej temperatury, stosowa-
ne są różne rozwiązania - od pod-
łóg z elementami grzewczymi po 
miejscowe systemy grzewcze, np. 
dla najmłodszych świń. 

Najbardziej dyskusyjnym ele-
mentem mikroklimatu obory jest 
jej prawidłowe oświetlenie. Niektó-
re konstrukcje nie posiadają okien. 
Polecane poziomy oświetlenia wy-
noszą 100 luksów przy pomiesz-
czeniach dla loch i knurów i po 
50 luksów dla warchlaków i tucz-
ników. Nawet bielenie ścian i sufi-
tów poprawia oświetlenie i dobrze 
wpływa na zwierzęta. 

(pw)

Polska jest krajem granicz-
nym Unii Europejskiej. Na nasz 
rynek wpływa sporo podró-
bek środków ochrony roślin ze 
wschodu, gdzie z nielegalnego 
źródła może pochodzić nawet co 
czwarte opakowanie. Dla uczci-
wych rolników, którzy nie chcą 
paść ofiarą oszustwa, ważne 
jest, by kupować zarejestrowane 

środki. Aby sprawdzić, czy dany 
preparat jest dopuszczony do 
obrotu, wystarczy wpisać jego 
nazwę do wyszukiwarki środ-
ków ochrony roślin znajdującej 
się na portalu internetowym 
Ministerstwa Rolnictwa i i Roz-
woju Wsi. Zabezpieczeniem jest 
także faktura lub paragon. 

Nieuczciwi gospodarze, któ-

rzy chcą zaoszczędzić, kupując 
podróbki, muszą liczyć się z ka-
rami. Oprócz tych finansowych, 
rolnikowi grozi utrata dopłat 
unijnych. Pamiętajmy także, 
że środki z nieznanego źródła 
mogą być nieobliczalne w dzia-
łaniu i bardziej zaszkodzić upra-
wom niż im pomóc. 

(pw)

Tegoroczny wrzesień miał 
tylko kilka bezdeszczowych dni. 
Długotrwałe opady spowodowały 

podtopienia i znacząco utrudniły 
zbiory ziemniaków oraz kukurydzy. 
Niemożliwe stało się też wjecha-

nie na pole i dokonanie zasiewów. 
Szczególnie zła sytuacja panuje na 
północy kraju, gdzie może zabrak-
nąć pasz dla zwierząt. Wielu rolni-
ków, np. w okolicach Elbląga, zrezy-
gnowało z ozimin i nastawili się na 
zboża jare. 

System monitoringu suszy 
rolniczej zbiera także informacje 
o wilgotności ziemi. W naszym re-
jonie stacja znajduje się w Kruszy-
nach pod Brodnicą. Na głębokości 
metra wilgotność gleby wynosi od 
20 do ponad 40 proc., w zależności 
od stanowiska. 

(pw)

Rząd dąży do uszczelnienia 
rynków i ściągnięcia jak najwięk-
szej liczby podatków. Po uszczel-
nieniu rynku paliw, przyszła kolej 
na ustawę o podatku akcyzowym 
od suszu tytoniowego. Produkcja 
tabaki zostanie objęta nadzorem. 

Nowe prawo zakłada opodat-
kowanie akcyzą sprzedaży suszu 
tytoniowego przez producen-
ta. Projekt doprecyzowuje zapis 

o ewidencji suszu tytoniowego. 
Wskazuje, że powinna ona umoż-
liwiać ustalenie ilości i sposobu 
przetwarzania takiego suszu oraz 
adresu bądź adresów miejsc jego 
magazynowania przez podmiot 
prowadzący skład podatkowy. 
Ma również powstać rejestr pro-
ducentów tytoniu. To zadanie 
dla powołanej 1 września agencji 
– Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. Uprawy tytoniu będą 
monitorowane. Jeśli uda się wy-
kryć pole, na którym uprawia się 
tytoń nielegalnie, uprawa będzie 
niszczona na koszt producenta. 
Konieczne ma się stać coroczne 
raportowanie o obszarze upraw 
i ilości sprzedanego towaru.

Nowe prawo przejdzie teraz 
ścieżkę parlamentarną. 

(pw)
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 Żyto Dańkowskie

Motylkowe 

Grubonasienne

Drobnonasienne

Trawy, mieszanki traw 

pastwiskowo-łąkowych

  

  

OFERTA 
WIOSNA 2017

Jęczmień jary

Owies

Pszenica jara

Pszenżyto jare

Ella, Nagradowicki, Natasia

Arab, Zuch

Arabella

Dublet

Motylkowe 

Trawy, mieszanki traw 
pastwiskowo-łąkowych

Grubonasienne
Drobnonasienne

  

  

KUKURYDZA

SIEWNA 2017

Pszenica

Pszenżyto

Jęczmień

Żyto 

dańkowskie

hybrydowe

 MELOMAN 
 ROTANDO
 TRAPERO 
 TWINGO

 ARKADIA

 MELOMAN 
 ROTANDO

 HOLMES

 JULIUS

 TRAPERO 
 TWINGO

  RUBIN

Pszenżyto

Jęczmień

PAROL
87-400 Golub-Dobrzyń

ul. Dworcowa 11

tel. 56/683 24 86 lub 56/683 50 81

e-mail: parol@parol-nasiona.pl

Pszenica

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A



Czwartek 28 września 2017 Z KRAJU 11

DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Szkoły wyremontują łazienki 

Trwa program „Wzorowa Łazienka”, którego celem jest 
poprawa warunków sanitarnych w szkolnych łazienkach 
oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego dbania o hi-
gienę. Szkoły, także z naszego regionu, które poprzez reje-
strację na www.wzorowalazienka.pl dołączą do programu, 
mają szansę na remont sanitariatów. Otrzymają na ten 
cel 30 tys. zł. Dotychczas zarejestrowało się 11 placówek 
z województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia może 
dokonać dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za jego 
zgodą. Głosowanie na zarejestrowane szkoły jest możliwe 
do 30 listopada 2017 r. Każdego dnia można oddać 1 głos 
z jednego adresu e-mail. Regulamin znajduje się na www.
wzorowalazienka.pl.

Niższy wiek emerytalny od października 
W przyszłym miesiącu wchodzi w życie reforma przywracająca poprzed-ni wiek emerytalny. Kobiety będą musiały pracować do 60. roku życia, a mężczyźni do 65. roku życia. Nie ma jednak obowiązku przechodzenia na emeryturę wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Im dłużej dana osoba będzie pracować ponad ustawowy minimalny wiek emerytalny, tym większe uzyska świadczenie. Nowe przepisy zakładają także przy-znanie gwarantowanej emerytury minimalnej. Otrzyma ją każda kobieta, która osiągnęła 20-letni staż pracy oraz każdy mężczyzna, który uzyskał 25-letni staż pracy. Od marca tego roku emerytura minimalna wynosi 1 tys. zł brutto. 

Projekt liberalizujący prawo aborcyjne tra�  do Sejmu    

W połowie października w Sejmie RP ma znaleźć się 

obywatelski projekt komitetu „Ratujmy Kobiety 2017”, 

liberalizujący prawo aborcyjne. Aby propozycja tra� ła 

pod obrady parlamentu, konieczne było zebranie 100 

tys. podpisów. Proponowane prawo zakłada możliwość 

przerwania ciąży z przyczyn społecznych do 12. tygodnia. 

Przewiduje też refundację antykoncepcji; dostęp do anty-

koncepcji awaryjnej na takich zasadach, jakie obowiązy-

wały zanim wprowadzono recepty na pigułki „dzień po”; 

edukację seksualną oraz uświadamianie dzieciom, czym 

jest „zły dotyk”, aby uchronić je przed pedo� lią. 

Unijne wsparcie dla poszkodowanych? 

Opozycja apeluje do rządu o wystąpienie z wnioskiem o euro-
pejską pomoc � nansową dla poszkodowanych w niedawnych 
nawałnicach na Pomorzu i w naszym województwie. Wsparcie 
można uzyskać z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Ta 
komórka powstała, by umożliwić reagowanie na klęski żywio-
łowe w krajach UE. Bezpośrednią przyczyną powołania do ży-
cia funduszu były powodzie, które latem 2002 roku nawiedziły 
Europę. Dotychczas zgromadzone w nim środki wykorzystano 

w następstwie 76 różnego rodzaju klęsk żywiołowych, takich 
jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wichury i susze. 

Dotychczas wsparcie o łącznej wartości ponad 5 mld euro 
otrzymały 24 państwa. 

Będzie kontrola służb mundurowych 
Resort spraw wewnętrznych przygotował projekt ustawy, który zakłada powołanie Biu-ra Nadzoru Wewnętrznego. Ta komórka ma podlegać szefowi MSWiA i będzie się zajmo-wać nieprawidłowościami w służbach mun-durowych, przypadkami łamania prawa czy naruszenia etyki zawodowej funkcjonariuszy. Do zadań BNW ma należeć m.in. wery� kowa-nie kandydatów na stopnie generalskie. Po-nadto inspektorzy biura otrzymają prawo np. legitymowania osób oraz ich obserwowania. Będą mogli też pozyskiwać dane telekomuni-kacyjne, pocztowe i internetowe. 

Ostatni moment na zgłoszenia  

W sobotę 30 września upływa termin składania wniosków o stypendia 
marszałkowskie w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Miesięczne 
świadczenie wynosi 300 zł i będzie wypłacane przez dziesięć miesięcy. Uczeń 
musi spełnić następujące wymagania: uczęszczać do klasy siódmej szkoły 
podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum, szkoły branżowej lub 
zasadniczej szkoły zawodowej, znajdujących się na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); uzyskać w cią-
gu trzech ostatnich lat tytuł laureata lub � nalisty konkursu lub olimpiady; 
mieć w roku 2016/2017 co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą 
z przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matema-
tyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyj-
ne oraz uzyskać promocję do następnej klasy (za rok poprzedni). Generator 
wniosków można znaleźć na stronie www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl.

Co warto wiedzieć o e-Składce? 

Od nowego roku płatnicy będą opłacać 
składki na wszystkie ubezpieczenia i fundu-
sze jednym przelewem na jeden rachunek, 
a funkcjonujące obecnie cztery konta bankowe 
przestaną być aktywne z końcem bieżącego 
roku. Każdy płatnik otrzyma swój własny in-
dywidualny numer rachunku, na który będzie 
przelewał pieniądze do ZUS. Indywidualny 
numer rachunku składkowego składa się z 26 
cyfr. Jest w nim zawarty numer identy� kujący 
ZUS i numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Informację 
o numerze swojego rachunku składkowego 
każdy otrzyma pocztą do końca roku. 
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Projekcja jest planowana w ra-
mach Klubu Miłośników Filmów, 
który zainaugurował działalność 
pod koniec września ubiegłego 
roku. Fani kina co miesiąc naj-

pierw oglądają filmy, a następnie 
o nich dyskutują. Do tej pory moż-
na było obejrzeć takie dzieła jak: 
„Whiplash”, „Requiem dla snu” czy 
„Powidoki.”. Wstęp na seanse i dys-

kusje jest bezpłatny. 
16 października o 18.00 w ki-

nie Bałtyk będzie można obejrzeć 
„Manchester By The Sea” w reżyse-
rii Kennetha Londergana. Poznamy 
historię Lee Chandlera (Casey Afl-
leck), który dowiaduje się o śmierci 
brata i wraca w rodzinne strony. Na 
miejscu okazuje się, że mężczyzna 
będzie musiał opiekować się bra-
tankiem. Lee zmierzy się z wyda-
rzeniami z przeszłości, które spo-
wodowały, że opuścił Manchester. 
W tym roku film został wyróżniony 
m.in. dwoma Oscarami (za najlep-
szy scenariusz i pierwszoplanową 
rolę aktorską) oraz Złotym Globem 
(dla najlepszego aktora). 

(ToB)
fot. RDK Rypin

Wąbrzeźno
 W środę 27 września o 17.00 w WDK zostanie otwarta wystawa „Uliczki 

miasta mego”. Ekspozycja jest poświęcona dawnym nazwom ulic miejskich. 
Historyczne dzieje przedstawi Paweł Becker. Wstęp wolny. 

 Dzień później o 17.30 w tym samym miejscu będzie można obejrzeć 
kolejną wystawę – „Tworzone wyobraźnią...”. Autorami przygotowanej ek-
spozycji są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Szansa Na Zdrowie. Wstęp wolny. 

 Wąbrzeski Dom Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Wąbrzeska Kultura 
zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie i zaprezentowanie stroju his-
torycznego. Chętni muszą własnoręcznie zrobić strój historyczny nawiązujący 
do dawnych zawodów i rzemieślników. Mile widziane będą również rekwizyty 
lub przedmioty charakterystyczne dla danej postaci. Przebierańcy zaprezentują 
się podczas Żakinady Historycznej, która odbędzie się w październiku w ra-
mach IV Wąbrzeskiego Festiwalu Historycznego. Pisemne zgłoszenie udziału 
w konkursie należy dostarczyć osobiście do Wąbrzeskiego Domu Kultury, ul. 
Wolności 47 lub mailem animacja@wdkwabrzezno.pl do 29 września. 

 22 października o 19.00 w domu kultury zaśpiewa tenor toruńskiej sceny 
Andrzej Kubacki. Jego bogaty program obejmuje m.in. utwory operowo-op-
eretkowe, pieśni neapolitańskie oraz przeboje muzyki filmowej. Bilety w cenie 
25 zł/os., grupy zorganizowane od 15 osób - 20 zł/os. 

Rypin
 Pod koniec miesiąca warto wybrać się do kina Bałtyk. Od 27 do 29 

(o 10.30), 27-30 września (o 15.30), 1 października (o 15.30) i w dniach 
2-6 października (o 18.00) na ekranie zagości „Lego Ninjago: Film”. Z kolei 
w dniach 27-30 września, 1 i od 4 do 6 października (o 20.30) na widzów czeka 
horror „To”, na podstawie powieści Stephena Kinga. Bilety na wszystkie seanse 
kosztują 12 zł. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony interne-
towej: www.kino.rypin.eu.

 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. 

 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie przygotowała ofertę 
spotkań z literaturą na najwyższym poziomie. 7 listopada planowane jest 
spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem. Pisarz zadebiutował w 2006 roku 
powieścią „Zrób mi jakąś krzywdę… czyli wszystkie gry video są o miłości”. 
W kolejnych latach zasłynął doskonale przyjętymi pozycjami: „Radio Arma-
geddon”, „Instytut” i „Ślepnąc od świateł”. W tym roku ukazała się najnowsza 
powieść pisarza zatytułowana „Wzgórze psów”. Żulczyk to nie tylko pisarz, ale 
także scenarzysta. Odpowiada, wraz z Moniką Powalisz, za scenariusz do zna-
komicie przyjętego serialu „Belfer” z Maciejem Stuhrem w roli głównej. Drugi 
sezon startuje już 22 października w Canal Plus. 

 29 listopada rypińską książnicę odwiedzi kolejny pisarz młodego poko-
lenia Zygmunt Miłoszewski. Autor zasłynął kryminalną trylogią o prokuratorze 
Szackim: „Uwikłanie”, „Ziarno prawdy” oraz „Gniew”.  

Lipno 
 Od 27 do 29 września w MCK odbędzie się festiwal dla dzieci i młodzieży 

pod hasłem „Wędrujące Ale Kino!”. Do Lipna dotrą najciekawsze filmy po-
przedniej edycji poznańskiego festiwalu, skierowane do widzów z różnych grup 
wiekowych: zestaw przepięknych animacji dla przedszkoli, fantastyczni Pan 
Żaba i Traktorek Florek dla klas I-III szkół podstawowych, wielkie hity kinowe 
„Nazywam się Cukinia” i „Za niebieskimi drzwiami” dla klas IV-VI szkół pod-
stawowych. Szczegóły na stronie www.mcklipno.pl. 

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.

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Oscarowe kino w Rypinie 
FILM  W poniedziałek 16 października w rypińskim kinie Bał-
tyk będzie można obejrzeć film „Manchester By The Sea” w re-
żyserii Kennetha Lonergana. 
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08:45 Informacje kulturalne

HITY DNIA

W dniu ślubu córki Frank opowiada zięciowi o swoim życiu. 
Dobrze zorganizowana codzienność zmieniła się, gdy 
pewnego dnia Frank postanowił pomóc ciężarnej kobiecie i 
zawieźć ją do szpitala

Dowodzona przez kapitana Murphy'ego grupa ratowników 
wchodzi na pokład zaginionego statku pasażerskiego. 
Penetrując jego mroczne zakamarki, zespół jest świadkiem 
przerażających zjawisk.

Czwartek, 28 września 2017

06:00 Dzień dobry Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial  
09:05 Mam prawo odc. 4  
09:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
10:10 Korzenie: Następne pokolenia 
          odc. 12 - serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 22 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:35 Agropogoda 
12:40 Smaki polskie odc. 136 
12:55 U wybrzeży Nowej Zelandii 
          odc. 9 - serial 
14:00 Elif odc. 101 - serial 
14:55 Muzeum polskiej piosenki 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 Miłość nad fiordem. Koniec 
          ery lodowcowej  - dramat 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3170 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 28 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 230 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera  
22:25 Warto rozmawiać   
23:30 Festiwal Niepokorni Niezłomni 
          Wyklęci odc. 6 
23:50 Zapomniany żołnierz - 
          56 lat niewoli - dokumentalny 

06:00 Rod�zink�a.�pl 
          odc. 146 s. 6 - serial 
06:35 Sztuka codzienności odc. 14  
07:00 M jak miłość odc. 131 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
          odc. 1707 - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
          odc. 460 - serial 
12:50 Tysiąc i jedna noc 
          odc. 151 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 45 - serial 
14:20 Pielęgnacja włosów - niezły 
          biznes - dokumentalny 
15:25 Na dobre i na złe 
          odc. 679 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość 
          odc. 20 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
          odc. 1707 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
          odc. 1708 - serial 
20:40 Pierwsza randka 
          odc. 17 - rozrywka 
21:40 Miasto skarbów 
          odc. 3 - serial 
22:40 Wypadek 
          odc. 6 - serial 
23:40 Spisek. Largo Winch II 
          - thriller
01:45 Miłość na wybiegu 
          - komedia romantyczna

5:40 Mango - Telezakupy 

6:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 2 s. 10 - rozrywka 

7:50 Doradca smaku odc. 15 

8:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda odc. 799 - serial  

12:00 Szkoła odc. 451 - serial  

13:00 19+ odc. 152 - serial  

13:30 Szpital odc. 688 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 3 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 452 - serial  

16:30 19+ odc. 153 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 800 - serial  

18:00 Szpital odc. 689 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5084  

20:10 Doradca smaku 

          odc. 16 

20:15 Na Wspólnej 

          odc. 2555 - serial  

20:55 Milionerzy 

          odc. 73 - rozrywka 

21:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 4 s. 16 - rozrywka 

22:30 Zróbmy sobie wnuka 

          - komedia 

00:25 Sierota - thriller

06:00 Dragons' Den. Jak zostać 

          milionerem? odc. 1 - rozrywka 

07:00 Turbo Fast 

          odc. 23 - serial animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 22 - serial animowany 

08:00 Turbo Fast 

          odc. 26 - serial animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 25 - serial animowany 

09:00 V.I.P. odc. 17 - serial sensacyjny  

10:00 Esmeralda odc. 3 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 52 - serial akcji 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 53 - serial akcji 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 54 - serial akcji 

14:00 STOP Drogówka odc. 158  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 25 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 4 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 18 - serial sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 317 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 318 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 119 - serial  

21:00 Monstrum z lasu - horror 

23:00 Trampolina odc. 9 - rozrywka 

00:00 Spadkobiercy odc. 75 - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 127 - serial 

07:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 3 s. 20 - serial sensacyjny 

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

          odc. 19 - serial sensacyjny 

09:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 18 s. 8 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 19 s. 8 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 4 s. 20 - serial sensacyjny 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 16 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 20 s. 7 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 201 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 202 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 18 - serial 

16:25 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 18 - serial 

17:20 Gwiazdy lombardu 

          odc. 454 s. 18 - serial 

17:50 Gwiazdy lombardu 

          odc. 455 s. 18 - serial 

18:20 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 19 - serial 

19:25 Lekarze na start odc. 19 - serial 

20:00 Aniołki Charliego 

          - komedia sensacyjna 

21:55 Czyściciel - komedia kryminalna 

23:50 Służba nie drużba - komedia 

01:55 Ale numer! odc. 8 - rozrywka 

08:00 Dziennik filozofa 

08:05 Teledyski  

08:15 Dezerterzy odc. 51  

08:45 Informacje kulturalne 

09:00 Polowanie Nowele filmowe 

09:25 Zero życia - dramat obyczajowy 

11:00 Lalka odc. 4 - serial 

12:35 Big Bang 

          - obyczajowy 

14:15 Mała Apokalipsa 

          - dramat psychologiczny 

16:15 Chuligan literacki odc. 59  

16:45 Zero życia 

          - dramat obyczajowy 

18:15 Studio Kultura - rozmowy 

18:30 Australia '88 

          - dokumentalny 

19:40 Za ścianą 

          - animowany 

19:50 Po jabłkach 

          - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu 

20:25 Na skróty - dramat 

23:35 Zakładka odc. 4  

00:15 Scena ciszy 

          - dokumentalny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:45 Przygody Mobilków 
          - serial animowany  
09:00 Na zdrowie   
09:25 Święty na każdy dzień  
09:30 Po co nam wykopaliska? 
          odc. 6 - serial 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Po cóż są nam święci - serial  
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach prof. 
          Ryszarda Natusiewicza 
11:50 Pocztówka z Indii - Chennai 
          - miasto św. Tomasza 
          Apostoła - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy   
13:20 Święty Franciszek i brat 
          Bernard - dokumentalny 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Filmowe życiorysy   
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 Św. Józef - patron 
          na trzecie tysiąclecie  
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
17:00 Moje leczenie wodą 
          - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery   
17:55 Kartka z kalendarza 
          - Powstanie Warszawskie  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga 
          odc. 4 - serial animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Po cóż są nam święci - serial 
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 Przeszedł czyściec na ziemi... 
          Historia księdza biskupa 
          Czesława Kaczmarka 
          - dokumentalny 
23:00 Miasteczko Świętej Rodziny 
          - Cotignac - dokumentalny 
23:50 Hwange  

06:45 Był taki dzień odc. 302  
06:47 Komunikaty Wojenne odc. 26  
06:50 Radio powstańcze "Błyskawica" 
          odc. 59 - dokumentalny 
07:00 Z gorącego serca - "Żegota" 
          - dokumentalny  
07:40 Koło historii odc. 42   
08:05 Powstanie Warszawskie dzień 
          po dniu odc. 59  
08:15 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 3  
08:50 Muzeum polskiej piosenki 
          odc. 14 - rozrywka 
09:00 Ponury Nurt i ich żołnierze 
          1943-44  
09:25 W labiryncie odc. 83 - serial 
10:00 Szrajberka z Auschwitz 
          - dokumentalny 
11:10 Tajemnice Florencji 
          - dokumentalny 
12:05 Flesz historii 
12:25 Kryptonim "Muzeum" 
          - dokumentalny 
12:45 Nowe Ateny odc. 55  
13:45 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 28   
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
          odc. 10 - serial 
15:50 Historia świata według Andrew 
          Marra odc. 3 - dokumentalny  
16:55 Chciałem by Warszawa była 
          wielka - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 4 - serial wojenny 
18:40 Powstanie Warszawskie dzień 
          po dniu odc. 59   
18:50 Taśmy bezpieki odc. 18  
19:30 Sensacje XX wieku odc. 36  
20:25 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
20:55 Najdziwniejsza broń na świecie 
          odc. 3 - dokumentalny 
21:55 Dorastanie odc. 1 - serial 
23:05 Spór o historię odc. 109  
23:40 Ośmiornica odc. 31 s. 4 - serial 
00:55 Tak bardzo bali się legendy 
          o nim - dokumentalny 

05:20 Ukryta prawda odc. 29 - serial 

06:20 Szpital odc. 158 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 91 - serial 

08:15 Dr House odc. 21 s. 8 - serial 

09:15 Brzydula odc. 83 - serial 

09:45 Brzydula odc. 84 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 433 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 92 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria 

          Wesołowska odc. 332 - serial 

14:55 Szpital odc. 159 - serial 

15:55 Chirurdzy odc. 18 s. 3 - serial 

16:55 Dr House odc. 22 s. 8 - serial 

17:55 Brzydula odc. 85 - serial 

18:30 Brzydula odc. 86 - serial 

19:00 Ukryta prawda 

          odc. 434 - serial 

20:00 Teoria chaosu  - dramat 

21:50 Nie z tego świata 

          odc. 3 s. 5 - serial fantastyczny 

22:50 Statek widmo - horror 

00:45 Mroczne zagadki Los Angeles 

          odc. 16 s. 2 - serial 

„Teoria chaosu” 

(2008r.) TVN 7 20:00

„Statek widmo” 

(2002r.) TVN 22:50

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 482 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 690 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 691 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 29 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 321 - serial 

12:00 Oszukane odc. 20 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 730 - serial 

14:00 Pierwsza miłość odc. 2535 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 776 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3477  

16:30 Na ratunek 112 odc. 139 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 129 - serial 

17:55 Grześki idą do szkoły - rozrywka 

18:00 Pierwsza miłość odc. 2536 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 374 - serial 

20:05 Nasz nowy dom 

          odc. 98 - rozrywka 

21:10 Przyjaciółki odc. 114 - serial 

22:15 Zdrady odc. 115 - serial 

23:20 Uwiedziony - thriller

01:40 Tajemnice losu

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

14:55 Szpital 10:00 Napisała: morderstwo 14:20 Sensacje XX wieku19:00 Policjantki i policjanci 



11:10 Doktor Quinn 11:20 Barwy szczęścia 19:30 Świat według Kiepskich

08:55 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Dwaj bracia, muzycy Jake i Elwood, próbują zdobyć pięć 
tysięcy dolarów na ratowanie sierocińca, w którym się 
wychowali. Jeden z mężczyzn wpada na pomysł 
reaktywowania zespołu The Blues Brothers Band.

13:00 19+

Riggs i Murtaugh prowadzą śledztwo w sprawie serii 
morderstw na ludziach powiązanych z azjatycką organizacją 
przestępczą. Początkujący detektyw Lee Butters pomaga im w 
działaniach operacyjnych.

Piątek, 29 września 2017

08:00 Dziennik filozofa 

08:05 Teledyski  

08:15 Zakładka odc. 4  

08:55 Informacje kulturalne 

09:25 Jak się pozbyć czarnego kota 

          - komedia 

11:00 Lalka odc. 5 - serial 

12:30 Gracze - sensacyjny 

14:25 Trzy gwiazdy w Monachium 

          - koncert 

16:05 Pegaz odc. 72 

17:10 Cud purymowy - komedia 

18:15 Studio Kultura - rozmowy 

18:30 Van Gogh: Malowane słowami 

          - dokumentalny 

19:30 Hansenowie  

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu 

20:25 W objęciach węża 

          - dramat obyczajowy 

22:40 Tygodnik kulturalny 

23:30 Tori Amos - Baloise 

          Session - koncert 

00:45 Wstęp do filmu 

          odc. 62 Rozmowa

06:45 Był taki dzień odc. 303  
06:47 Komunikaty Wojenne odc. 27  
06:50 Radio powstańcze 
          "Błyskawica" 
          odc. 60 - dokumentalny 
07:00 Chciałem by Warszawa 
          była wielka - dokumentalny 
07:45 Powstanie Warszawskie 
          dzień po dniu odc. 60  
07:55 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 4  
08:25 Koło historii odc. 29  
09:00 W labiryncie odc. 84 - serial 
09:35 Polskie państwo podziemne 
          1939-1945 - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
          odc. 1 - serial 
11:55 Taśmy bezpieki odc. 18   
12:25 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 10 - serial  
12:50 Podróże z historią odc. 2  
13:30 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 36   
15:00 Przewodnik historyczny 
          Bogusława Wołoszańskiego 
          odc. 5  
15:30 Źródła naszej cywilizacji 
          odc. 5 - serial 
16:35 Kleeberg odszedł... 
          kleberczycy zostali 
          - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 5 - serial wojenny 
18:40 Powstanie Warszawskie 
          dzień po dniu odc. 60   
18:50 Bitwa pod Rząbcem 
          - historia prawdziwa 
          - dokument fabularyzowany 
19:35 Sensacje XX wieku odc. 26  
20:30 Niecała nieprawda czyli 
          PRL w DTV odc. 5  
21:05 Odkryć tajemnicę 
          odc. 4 - serial 
22:10 Dorastanie 
          odc. 2 - serial 
23:15 Szerokie tory 
          odc. 150  
23:45 Ośmiornica odc. 32 s. 5 - serial 
00:50 Ostatni żołnierze Ponurego

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga 
          odc. 4 - serial animowany  
09:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat Magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Po cóż są nam święci - serial 
11:35 Misjonarze Afryki 
          - Ojcowie Biali odc. 9  
11:50 Niezwykłości przyrody 
          Nowej Zelandii  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Brat naszego Boga 
          Spektakl teatralny 
13:45 Dobra wiara dobre tricki  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Przeszedł czyściec na ziemi... 
          Historia księdza biskupa 
          Czesława Kaczmarka 
          - dokumentalny  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
          Miłosierdzia z Koronką 
          do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie 
          ręki - serial  
17:00 Serce Afryki - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery   
17:55 Kartka z kalendarza 
          - Powstanie Warszawskie  
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. 1 - serial animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Po cóż są nam święci - serial 
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. 19 - serial historyczny 
22:40 Powrót do domu - obyczajowy

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 Magazyn rodzinny 
10:10 Korzenie: Następne pokolenia 
          odc. 13 - serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 23 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:35 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność w rolnictwie 
          odc. 5  
12:55 U wybrzeży Nowej Zelandii 
          odc. 10 - serial 
14:00 Elif odc. 102 - serial 
14:55 Muzeum polskiej piosenki 
          - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział 
          ktokolwiek wie...  
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. 3171 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 29 - rozrywka 
18:55 Mam prawo 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 2 - rozrywka 
21:20 O jeden most za daleko 
          - dramat wojenny 
23:05 Krwawy spektakl - thriller
00:40 Festiwal Niepokorni Niezłomni 
          Wyklęci odc. 7 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 3 s. 10 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 16 

08:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda odc. 800 - serial  

12:00 Szkoła odc. 452 - serial  

13:00 19+ odc. 153 - serial  

13:30 Szpital odc. 689 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 4 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 453 - serial  

16:30 19+ odc. 154 - serial  

17:00 Ukryta prawda 

          odc. 801 - serial  

18:00 Szpital odc. 690 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5085  

20:00 Shrek Forever 

          - animowany 

22:00 Red - komedia sensacyjna  

00:20 Kuba Wojewódzki 

          odc. 4 s. 12 - rozrywka

„Zabójcza broń IV”

(1998.) TVN 7 22:50

„Blues Brothers” 

(1980r.) TVN 7 20:00

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

14:05 Sensacje XX wieku11:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 483 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 692 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 693 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 30 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 322 - serial 

12:00 Oszukane odc. 21 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 731 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2536 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 777 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3478  

16:30 Na ratunek 112 odc. 140 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 130 - serial 

17:55 Grześki idą do szkoły 

          - rozrywka 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2537 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport odc. 929 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 375 - serial 

20:05 Wyspa przetrwania 

          odc. 4 - rozrywka 

22:10 Rockowy Sabat - koncert 

00:10 W stronę słońca - sf 

05:20 Ukryta prawda odc. 30 - serial 

06:20 Szpital odc. 159 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 92 - serial 

08:15 Dr House odc. 22 s. 8 - serial 

09:15 Brzydula odc. 85 - serial 

09:45 Brzydula odc. 86 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 434 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 93 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 333 - serial 

14:55 Szpital odc. 160 - serial 

15:55 Chirurdzy odc. 19 s. 3 - serial 

16:55 Dr House 

          odc. 23 s. 8 - dokumentalny 

17:55 Brzydula odc. 87 - serial 

18:30 Brzydula odc. 88 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 435 - serial 

20:00 Blues Brothers 

          - komedia sensacyjna 

22:50 Zabójcza broń IV 

          - komedia sensacyjna 

01:25 Masters of Sex odc. 7 s. 2 - serial 

06:00 Dragons' Den. Jak zostać 

          milionerem? odc. 2 - rozrywka 

07:00 Turbo Fast 

          odc. 24 - serial animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 23 - serial animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 1 - serial animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 26 - serial animowany 

09:00 V.I.P. odc. 18 - serial sensacyjny  

10:00 Esmeralda odc. 4 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 55 - serial akcji 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 56 - serial akcji 

13:00 Galileo odc. 636  

14:00 Galileo odc. 637  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 26 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 5 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 19 - serial sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 318 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 319 - serial  

20:00 Czarna błyskawica - sensacyjny 

22:10 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 116 - serial  

23:10 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 117 - serial  

00:20 Na linii wroga - wojenny

06:00 To moje życie! odc. 128 - serial 

07:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 4 s. 20 - serial sensacyjny 

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

          odc. 20 - serial sensacyjny 

09:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 19 s. 8 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 20 s. 8 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 5 s. 20 - serial sensacyjny 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 17 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 21 s. 7 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 203 - serial 

14:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 204 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 19 - serial 

16:25 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 19 - serial 

17:20 Gwiazdy lombardu 

          odc. 455 s. 18 - serial 

17:50 Gwiazdy lombardu 

          odc. 456 s. 18 - serial 

18:20 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 20 - serial 

19:25 Lekarze na start odc. 20 - serial 

20:00 Tunel - katastroficzny 

22:20 Django - western 

01:35 Ale numer! odc. 9 - rozrywka 

06:10 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 147 s. 6 - serial 

06:40 Sztuka codzienności odc. 15  

07:00 M jak miłość odc. 132 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie   

10:55 Panorama 

11:20 Barwy szczęścia 

          odc. 1708 - serial 

11:45 Postaw na milion - rozrywka 

12:45 Tysiąc i jedna noc 

          odc. 152 - serial 

13:45 Na sygnale odc. 46 - serial 

14:15 Coś dla Ciebie odc. 121  

14:40 Było nie minęło - ekstra odc. 3  

15:20 300 milionów lat odc. 1 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 21 - serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1708 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1709 - serial 

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 82 s. 7 - serial 

21:35 Program rozrywkowy 

          - mini audycja - rozrywka 

21:40 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 213 s. 11 - serial 

22:10 Pod wspólnym niebem 

          odc. 3 - serial 

22:45 Uśpieni - sensacyjny 

01:20 Spisek. Largo Winch II - thriller



20:20 Kochanek królowej

HITY DNIA

Bohaterowie baśni dla dzieci Święty Mikołaj, Królik 
Wielkanocny, Zębowa Wróżka i Jack Mróz łączą siły, by 
zwyciężyć Króla Ciemności, zanim sprowadzi on na świat 
wieczną ciemność.

Dwunastoletni Josh pewnego dnia obudził się jako 
trzydziestopięcioletni mężczyzna, pod względem umysłowym 
pozostając dwunastolatkiem. Przemiana przyniesie wiele 
kłopotów.

Sobota, 30 września 2017

08:00 Detektywi na wakacjach 

          odc. 3 - serial dla dzieci 

08:40 Detektywi na wakacjach 

          odc. 4 - serial dla dzieci 

09:20 Wdech - wydech 

          - dokumentalny 

09:55 Criminale tango - czyli 

          rewia gangsterska Musical 

11:00 Kierunek Kultura odc. 5   

12:00 Folkogranie odc. 2  

12:35 Tygodnik kulturalny 

13:30 Czarny Orfeusz 

          - dramat obyczajowy 

15:25 Informacje kulturalne 

15:45 Wydarzenie aktualne  

16:25 Szatan z siódmej klasy 

          - film dla młodzieży 

18:20 Dranie w kinie 

19:00 Legendy rocka odc. 50 - serial 

19:30 Legendy rocka odc. 51 - serial 

20:00 Eurokultura odc. 107  

20:20 Nietykalni - dramat 

22:25 Made in Polska odc. 21 - koncert 

23:45 Pusher III: jestem aniołem 

          śmierci - thriller

01:45 Bez litości - sensacyjny 

06:45 Był taki dzień odc. 304  
06:47 Komunikaty Wojenne odc. 28  
06:50 Radio powstańcze 
          "Błyskawica" 
          odc. 61 - dokumentalny 
07:00 Tajemnice Florencji 
          - dokumentalny  
08:00 Powstanie Warszawskie 
          dzień po dniu odc. 61  
08:15 Zakochaj się w Polsce 
08:40 Regiony z historią odc. 10  
09:10 Szaleństwo Majki Skowron 
          odc. 7 - serial młodzieżowy 
09:40 Szaleństwo Majki Skowron 
          odc. 8 - serial młodzieżowy 
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 158 
10:55 Ginące cywilizacje 
          odc. 30 - serial 
12:00 Życie odc. 5 - serial 
13:05 Dawne światy 
          odc. 5 - dokumentalny 
14:05 Szerokie tory odc. 151  
14:35 Wielka gra odc. 344 - rozrywka 
15:35 Spór o historię odc. 157   
16:20 Żołnierze Wyklęci 
          - dokumentalny 
17:25 Z archiwum porucznika 
          Broka - dokumentalny 
18:00 Droga odc. 6 - serial 
19:05 Powstanie Warszawskie 
          dzień po dniu odc. 61   
19:20 Najdziwniejsza broń na świecie 
          odc. 3 - dokumentalny  
20:15 Rzeka k łamstwa odc. 6 - serial 
22:00 Odkryć tajemnicę odc. 4 - serial  
23:00 Dubler - dokumentalny  
23:30 Komandoria 
          odc. 2 - serial przygodowy 
00:30 Antek puka do raju 
          - 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. 5  

08:10 Kowboj - western 

09:55 Rozdarte serca odc. 80 - serial 

10:55 Rozdarte serca odc. 81 - serial 

11:55 Studio Raban 

12:30 Sprytna pamięć - dokumentalny 

13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 161 

14:15 Ojciec Mateusz odc. 230 - serial  

15:05 Zagadka hotelu Grand 

          odc. 18 s. 3 - serial 

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 16 - serial  

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony 

          odc. 3 s. 4 - rozrywka  

18:30 Rodzina wie lepiej 

          odc. 30 - rozrywka 

18:55 Jaka to melodia? - rozrywka 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Pogoda 

20:15 Komisarz Alex odc. 121 - serial 

21:10 Książę Persji: Piaski czasu 

          - film przygodowy 

23:10 Festiwal Niepokorni Niezłomni 

          Wyklęci odc. 8 

23:30 Powiedz "tak" 

          - komedia romantyczna 

01:20 O jeden most za daleko 

          - dramat wojenny 

05:25 Pielęgnacja włosów - niezły 

          biznes - dokumentalny 

06:30 M jak miłość odc. 1315 - serial 

07:30 Pytanie na śniadanie

11:15 Lajk! 

11:50 O mnie się nie martw 

          odc. 82 s. 7 - serial 

12:50 Na sygnale odc. 156 - serial 

13:20 Podróże z historią odc. 47  

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Było nie minęło - ekstra odc. 4  

15:15 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 213 s. 11 - serial 

15:50 The Voice of Poland 

          odc. 7 s. 8 - rozrywka 

16:50 The Voice of Poland 

          odc. 8 s. 8 - rozrywka 

17:45 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Postaw na milion - kulisy  

19:05 Postaw na milion - rozrywka 

20:05 The Voice of Poland 

          odc. 9 s. 8 - rozrywka 

21:10 The Voice of Poland 

          odc. 10 s. 8 - rozrywka 

22:20 Miasto skarbów odc. 3 - serial 

23:15 Nocny recepcjonista 

          odc. 6 - serial sensacyjny 

00:15 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 

          Część I - sensacyjny 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

11:00 Na Wspólnej odc. 2552 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2553 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2554 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2555 - serial  

12:50 Drzewo marzeń 

          odc. 4 - rozrywka  

13:50 MasterChef 

          odc. 3 s. 6 - rozrywka  

15:25 Azja Express 

          odc. 4 s. 2 - rozrywka  

17:00 Kuchenne rewolucje 

          odc. 4 s. 16 - rozrywka  

18:00 366 °C odc. 4 s. 2   

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5086  

20:00 Mam talent 

          odc. 4 s. 10 - rozrywka 

21:45 Kac Vegas w Bangkoku 

          - komedia 

23:55 Oszukać przeznaczenie 

          - horror 

02:00 Uwaga! odc. 5086

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 5 - serial animowany 
08:15 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 43 - serial animowany 
08:45 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 44 - serial animowany 
09:15 Przygody Kota w butach 
          odc. 13 - serial animowany 
09:45 Przygody Kota w butach 
          odc. 14 - serial animowany 
10:15 Ewa gotuje odc. 310 
10:45 Supermodelka Plus Size 
          odc. 4 - rozrywka  
12:15 The Brain. Genialny umysł 
          odc. 12 - rozrywka  
13:45 Wyspa przetrwania 
          odc. 4 - rozrywka  
15:45 Kabaret na żywo 
          odc. 22 Kabaret i satyra  
17:45 Chłopaki do wzięcia 
          odc. 105 - serial dokumentalny 
18:15 Chłopaki do wzięcia 
          odc. 106 - serial dokumentalny 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
          odc. 376 - serial 
20:05 Epoka lodowcowa III 
          - Era dinozaurów - animowany 
22:15 Twoja twarz brzmi znajomo /
          odc. 71 - rozrywka 
00:15 Kung Fu szał 
          - komedia sensacyjna 

05:45 Ukryta prawda odc. 31 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Wojny magazynowe - Teksas 

          odc. 4 - serial 

09:20 Wojny magazynowe - Teksas 

          odc. 5 - serial 

09:55 Remontowy biznes braci 

          Scott odc. 8 s. 3 - serial 

10:55 Remontowy biznes braci 

          Scott odc. 9 s. 3 - serial 

11:50 Brzydula odc. 79 - serial 

12:20 Brzydula odc. 80 - serial 

12:55 Brzydula odc. 81 - serial 

13:25 Brzydula odc. 82 - serial 

13:55 Brzydula odc. 83 - serial 

14:30 Brzydula odc. 84 - serial 

15:00 Strażnicy marzeń - animowany 

17:10 Dobry piesek! - film dla dzieci 

19:00 Duży - komedia 

21:15 Rodzinny weekend - komedia 

23:35 Obłęd - horror 

01:25 Mroczny sekret Hollywood 

          - dokumentalny 

06:00 Garfield Show - serial dla dzieci 

06:15 Turbo Fast 

          odc. 25 - serial animowany 

06:45 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 24 - serial animowany 

07:15 Przygody Kota w butach 

          odc. 2 - serial animowany 

07:45 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 27 - serial animowany 

08:20 Wszystkie psy idą do nieba 

          - animowany 

10:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 315 - serial  

11:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 316 - serial  

12:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 317 - serial  

13:00 STOP Drogówka odc. 159  

14:15 K-19 - sensacyjny 

17:00 Piłki z jajami - komedia 

19:00 Galileo odc. 638   

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 318 - serial  

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 319 - serial  

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 118 - serial  

23:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 119 - serial  

00:00 Demon: Historia 

          prawdziwa - horror 

05:55 Niesamowite! odc. 2 - serial 

06:25 Niesamowite! odc. 3 - serial 

07:05 Taki jest świat 

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 10 - serial 

08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 11 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 12 - serial 

10:55 Gwiazdy lombardu 

          odc. 142 s. 8 - serial 

11:20 Gwiazdy lombardu 

          odc. 143 s. 8 - serial 

11:50 Gwiazdy lombardu 

          odc. 144 s. 8 - serial 

12:20 Gwiazdy lombardu 

          odc. 145 s. 8 - serial 

12:50 Columbo odc. 4 - serial 

14:30 Czyściciel - komedia kryminalna 

16:10 Aniołki Charliego 

          - komedia sensacyjna 

18:20 Guardians: Misja 

          superbohaterów - sensacyjny 

20:00 Tożsamość Bourne'a - sensacyjny 

22:30 Underworld: Przebudzenie - horror 

00:10 8. mila - dramat obyczajowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
09:00 Sanktuarium św. Anny 
          w Auray - dokumentalny 
10:00 175. Rocznica założenia 
          Zgromadzenia 
          Sióstr Elżbietanek 
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 Misyjna Eucharystia 
          w Gahunga - dokumentalny 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu 
          odc. 19 - serial historyczny  
14:40 Nowy kształt wiary 
          - katolicyzm - dokumentalny 
15:30 Jak sobie radzić 
          z cierpieniem? odc. 16 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Ikona Miłości - dokumentalny 
16:55 Kartka z kalendarza 
          - Powstanie Warszawskie  
17:00 Uroczystość 50. rocznicy 
          koronacji obrazu Matki 
          Bożej Nieustajacej Pomocy 
          w Toruniu na Bielanach 
19:00 Ben Hur - wyścig po 
          chwałę - animowany 
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 Ocalić od zapomnienia   
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 
          - melodie świata - koncert  
23:00 Prawdziwie spadła z nieba 
          - dokumentalny

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

11:50 Brzydula 10:20 Okrasa łamie przepisy11:00 Policjantki i policjanci 08:55 Lombard. Życie pod zastaw 

„Strażnicy marzeń” 

(2012r.) TVN 7 15:00

„Duży” 

(1988r.) TVN 7 19:00



Niedziela, 1 października 2017

21:15 Yuma

HITY DNIA

W wyniku zaklęcia Shrek trafia do alternatywnej 
rzeczywistości rządzonej przez niegodziwego karła. Ogr wraz 
z przyjaciółmi mają zaledwie dobę, by odwrócić zaklęcie 
i przywrócić światu dawną postać.

06:00 Columbo

Sid zostaje przybranym ojcem małych tyranozaurów. Wkrótce 
jednak pojawia się ich matka, która porywa leniwca. 
Przyjaciele ruszają mu na pomoc i trafiają do krainy 
zamieszkanej przez dinozaury.

,,Epoka lodowcowa III - Era dinozaurów” 

(2009r.) POLSAT 13:50

10:15 Okrasa łamie przepisy 

11:00 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 07:35 Jeźdźcy smoków16:10 Jaka to melodia? 12:50 Brzydula 

„Shrek Forever”
(2010r.) TVN 15:50

05:35 Klan odc. 3171 - serial  

06:10 Słownik polsko@�polski 

06:35 Pełnosprawni 

07:00 Msza święta z Sanktuarium 

          Bożego Miłosierdzia 

          w Krakowie Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 

08:40 Ziarno 

09:50 Biblia odc. 33 - serial historyczny 

10:40 Zakochaj się w Polsce 

11:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 19 - serial 

11:40 Sekrety mnichów odc. 17  

11:55 Między ziemią a niebem 

12:00 Anioł Pański 

12:15 Między ziemią a niebem

13:05 Atlantyk odc. 2 - serial 

14:05 Ranczo odc. 130 - serial 

15:05 Festiwal Niepokorni Niezłomni 

          Wyklęci odc. 9 

16:10 Jaka to melodia? - rozrywka 

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:25 Program rozrywkowy - rozrywka 

17:50 Eurowizja Junior - krajowe

          eliminacje - koncert 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
          odc. 17 - serial 

21:10 Rolnik szuka żony 
          odc. 4 s. 4 - rozrywka 

22:10 Ride. Smak życia - komedia 

23:50 Książę Persji: Piaski czasu 
          - film przygodowy  

01:50 Jaka to melodia? - rozrywka  

05:55 Podróże z historią odc. 26  
06:35 M jak miłość odc. 1316 - serial 
07:35 Barwy szczęścia 
          odc. 1705 - serial 
08:10 Barwy szczęścia 
          odc. 1706 - serial 
08:40 Barwy szczęścia 
          odc. 1707 - serial 
09:15 Barwy szczęścia 
          odc. 1708 - serial 
09:45 Barwy szczęścia 
          odc. 1709 - serial 
10:20 Ostoja
10:50 300 milionów lat odc. 1 - serial 
11:55 Makłowicz w podróży odc. 159 
12:35 Bake off - Ale ciacho! 
          odc. 25 - rozrywka 
13:35 Bake off - Ale przepis odc. 25 
14:00 Familiada - rozrywka 
14:40 Koło fortuny - rozrywka 
15:20 Na dobre i na złe 
          odc. 679 - serial 
16:20 The Voice of Poland 
          odc. 9 s. 8 - rozrywka 
17:05 The Voice of Poland 
          odc. 10 s. 8 - rozrywka 
18:00 Panorama odc. 2785 
18:30 Sport-telegram odc. 4885 
18:40 Pogoda odc. 2790 
18:55 Pod wspólnym niebem 
          odc. 3 - serial 
19:25 Lajk! 
20:05 Igrzyska śmierci: Kosogłos. 
          Część I odc. 1 - sensacyjny 
22:20 Stulatek który wyskoczył 
          przez okno i zniknął - komedia 
00:25 Bejbi Blues 
          - dramat obyczajowy 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 31  

08:25 Akademia ogrodnika odc. 38  

08:30 Dzień Dobry TVN 

11:00 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 4 s. 9  

11:35 Co za tydzień

12:10 Diagnoza odc. 4 - serial  

13:10 Druga szansa odc. 3 s. 4 - serial  

14:10 Mam talent 

          odc. 4 s. 10 - rozrywka  

15:50 Shrek Forever - animowany  

17:50 Spotkanie ze smakiem 

18:00 Drzewo marzeń 

          odc. 5 - rozrywka 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5087  

20:00 MasterChef 

          odc. 4 s. 6 - rozrywka 

21:35 300 

          odc. 300 - dramat historyczny 

23:55 Kac Vegas w Bangkoku 

          - komedia  

02:10 Uwaga! odc. 5087 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 6 - serial animowany 

08:05 Scooby-Doo i Brygada 

          Detektywów 

          odc. 12 - serial dla dzieci 

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 45 - serial animowany 

09:10 Dawno dawno temu w Idolu 

          - animowany 

09:25 Bystry Bill - animowany 

11:10 Rycerze z Szanghaju 

          - komedia sensacyjna 

13:50 Epoka lodowcowa III 

          - Era dinozaurów - animowany  

15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

          odc. 71 - rozrywka  

17:50 Nasz nowy dom 

          odc. 98 - rozrywka 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 243  

20:00 W rytmie serca odc. 5 - serial 

21:05 Kabaret na żywo 

          odc. 23 Kabaret i satyra 

23:05 Konspiracja Echelon - thriller

01:20 Kingsman: Tajne służby 

          - sensacyjny 

06:00 Niesamowite rekordy 

          - rozrywka 

06:40 Turbo Fast 

          odc. 26 - serial animowany 

07:10 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 25 - serial animowany 

07:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 3 - serial animowany 

08:10 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 28 - serial animowany 

08:40 Hua Mulan - film przygodowy 

11:00 Galileo odc. 637  

12:00 Galileo odc. 638  

13:00 Asteriks i Obeliks: Osiedle 

          bogów - animowany 

14:50 Piłki z jajami - komedia  

16:45 Czarna błyskawica 

          - sensacyjny  

19:00 Galileo odc. 639  

20:00 Skazany na piekło - thriller

22:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 1 - serial  

23:00 Prima aprilis - horror 

01:00 STOP Drogówka odc. 159  

06:00 Columbo odc. 4 - serial 

07:30 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 2 s. 2 - serial 

08:15 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 3 s. 2 - serial 

09:00 Lekarze na start odc. 16 - serial 

09:35 Lekarze na start odc. 17 - serial 

10:20 Lekarze na start odc. 18 - serial 

11:05 Lekarze na start odc. 19 - serial 

11:55 Lekarze na start odc. 20 - serial 

12:55 Ale numer! odc. 11 - rozrywka 

13:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - film fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - film fantastyczny 

16:00 Lassie - film przygodowy 

18:00 Ostatni legion 

          - film przygodowy 

20:00 Wanted. Ścigani - sensacyjny 

22:15 Tunel - katastroficzny 

00:45 Wikingowie 

          odc. 8 s. 3 - serial historyczny 

08:00 Detektywi na wakacjach 

          odc. 5 - serial dla dzieci 

08:45 Pierścień i róża 

          odc. 1 - serial młodzieżowy 

09:25 Historia muzyki odc. 5 - serial 

10:25 Scena klasyczna odc. 1 - serial 

11:15 Trzeci punkt widzenia odc. 204  

11:45 Vistuliada  

12:25 Mała sprawa - obyczajowy 

13:20 Testament - dokumentalny 

14:15 Chuligan literacki odc. 60  

14:50 Dwaj Foskariusze Opera 

17:00 Szlakiem miejsc niezwykłych 

          odc. 74 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

          odc. 507 

18:10 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 3 - serial 

19:45 Gonitwa 

          - obyczajowy 

21:15 Yuma 

          - dramat kryminalny 

23:10 Pegaz 

23:40 Trzeci punkt widzenia odc. 204  

00:20 Mów do mnie 

          - dokumentalny 

06:45 Był taki dzień odc. 305  
06:47 Komunikaty Wojenne odc. 29  
06:50 Radio powstańcze 
          "Błyskawica" 
          odc. 62 - dokumentalny 
07:00 Wszystkie kolory świata
          odc. 1 - serial 
08:00 Powstanie Warszawskie 
          dzień po dniu odc. 62  
08:15 Droga od Chrystusa 
          do Konstantyna 
          odc. 5 - dokumentalny 
09:20 Czarne chmury 
          odc. 7 - serial przygodowy 
10:15 Okrasa łamie przepisy 
          odc. 159 
10:50 Ginące cywilizacje 
          odc. 31 - serial 
12:00 Ziemia planeta roślin 
          odc. 2 - dokumentalny 
13:05 Źródła naszej cywilizacji 
          odc. 5 - dokumentalny 
14:05 Szerokie tory odc. 79  
14:40 ABC miłości - komedia 
16:35 Wielka gra odc. 345 - rozrywka 
17:30 Ex libris 
18:00 Wszystkie pieniądze świata 
          odc. 1 - serial 
19:00 Powstanie Warszawskie 
          dzień po dniu odc. 62   
19:10 Z archiwum IPN 
19:45 Pod biało-czerwoną banderą 
20:25 Śmieciarz odc. 2 - serial  
22:05 ...�bo jestem stąd 
          - dokumentalny 
22:55 Hubal - dramat historyczny 
01:15 Pierwsza wojna światowa 
          odc. 7 - 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 Ocalić od zapomnienia   

09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 

09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 

          Długosza  

09:30 Teresa: Historia świętej 

          Teresy z Lisieux 

          - film biograficzny 

10:55 Kruszynka - dokumentalny 

11:30 Olkusz - Konsekracja Kościoła 

14:05 Przegląd katolickiego 

          tygodnika "Niedziela"   

14:10 W rytmach kryniczanki 

          - melodie świata - koncert  

15:10 Edward Stachura z tego 

          świata - dokumentalny 

16:00 Informacje dnia 

16:10 - koncert życzeń   

17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  

17:30 Okiem kamery   

17:55 Kartka z kalendarza 

          - Powstanie Warszawskie  

18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone   

19:25 Retrospekcja   

19:30 Brat Ogień 

          odc. 9 - serial 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 Cuda Jezusa - serial 

22:30 Vatican Magazine   

23:00 Jak my to widzimy 

          - z daleka widać lepiej   

23:30 Generał John Roth Wywiad 

05:45 Ukryta prawda odc. 33 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy 

08:50 Dwóch i pół odc. 1 - serial 

09:20 Dr House 

          odc. 23 s. 8 - dokumentalny 

10:15 Wojny magazynowe - Teksas 

          odc. 6 - serial 

10:50 Remontowy biznes braci Scott 

          odc. 10 s. 3 - serial 

11:50 Remontowy biznes braci Scott 

          odc. 11 s. 3 - serial 

12:50 Brzydula odc. 85 - serial 

13:25 Brzydula odc. 86 - serial 

13:55 Brzydula odc. 87 - serial 

14:30 Brzydula odc. 88 - serial 

15:05 Zielone berety - wojenny 

18:10 Tysiąc słów - komedia 

20:00 Surogaci - thriller

21:50 Zabójcza broń 

          odc. 1 s. 1 - serial 

22:50 Historia przemocy 

          - thriller

00:55 Lista klientów 

          odc. 9 s. 2 - serial 



19:15 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Sierżant Beckett, jako najlepszy snajper marines, ma do 
wykonania trudne zadanie. Musi wyeliminować wroga, którym 
okazuje się jego najlepszy przyjaciel, poddany ściśle tajnej 
operacji.

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 2 października 2017

„Kingsman: Tajne służby” 

(2014r.) POLSAT 20:10

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 484 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 694 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 695 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 31 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 323 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 251 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 732 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2537 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 778 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3479  

16:30 Na ratunek 112 

          odc. 141 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 131 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2538 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 377 - serial 

20:10 Kingsman: Tajne służby 

          - sensacyjny  

23:00 Snajper III 

          - sensacyjny 

01:00 Niezniszczalni 

          - sensacyjny

06:00 To moje życie! odc. 129 - serial 

07:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 5 s. 20 - serial sensacyjny 

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

          Śledcze 

          odc. 21 - serial sensacyjny 

09:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 20 s. 8 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 21 s. 8 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 6 s. 20 - serial sensacyjny 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 18 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 22 s. 7 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 205 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 206 - serial 

15:45 Lekarze na start 

          odc. 20 - serial 

16:25 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 20 - serial 

17:20 Gwiazdy lombardu 

          odc. 456 s. 18 - serial 

17:50 Gwiazdy lombardu 

          odc. 457 s. 18 - serial 

18:20 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 21 - serial 

19:25 Lekarze na start odc. 21 - serial 

20:00 Fujary na tropie - komedia 

22:10 Tożsamość Bourne'a 

          - sensacyjny 

00:30 Bez litości 

          odc. 4 - serial sensacyjny 

06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Okrasa łamie przepisy 
09:10 Rok w ogrodzie  
09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 5  
09:40 Łap startup
10:10 Korzenie: Następne 
          pokolenia odc. 14 - serial 
11:05 Doktor Quinn 
          odc. 24 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:35 Agropogoda 
12:40  Magazyn 
12:55 U wybrzeży Nowej Zelandii 
          odc. 11 - serial 
14:00 Elif odc. 103 - 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. 3172 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 31 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Biało-Czerwoni. Kroniki 
20:09 Vienna Life Lang Team 
          odc. 6 Kolarstwo górskie 
20:10 Pogoda 
20:25 Przerwanie działań 
          wojennych - spektakl teatralny 
21:55 W tajnej służbie Jej 
          Królewskiej Mości - sensacyjny  
00:20 Gol Ekstra

06:05 Rod�zink�a.�pl 
          odc. 148 s. 6 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 121  
07:05 M jak miłość odc. 133 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
11:00 Panorama 
11:20 Barwy szczęścia 
          odc. 1709 - serial 
11:55 Na dobre i na złe 
          odc. 461 - serial 
12:55 Tysiąc i jedna noc 
          odc. 153 - serial 
13:55 Na sygnale odc. 47 - serial 
14:30 Pies - mój przyjaciel 
          - dokumentalny 
15:30 O mnie się nie martw 
          odc. 82 s. 7 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość 
          odc. 22 - serial 
18:00 Panorama odc. 2786 
18:30 Sport-telegram odc. 4886 
18:40 Pogoda odc. 2791 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
          odc. 1709 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
          odc. 1710 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1317 - serial 
21:40 Kulisy - serialu "M jak miłość" 
          - dokumentalny 
21:50 Bake off - Ale ciacho! 
          odc. 26 - rozrywka 
23:00 Bake off - Ale przepis odc. 26 
23:20 Archiwum spisku: kto 
          zestrzelił MH17? - dokumentalny 
00:20 Pod wspólnym niebem 
          odc. 3 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 3 s. 9   

07:20 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 4 s. 9   

07:50 Spotkanie ze smakiem

08:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda odc. 801 - serial  

12:00 Szkoła odc. 453 - serial  

13:00 19+ odc. 154 - serial  

13:30 Szpital odc. 690 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 5 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 454 - serial  

16:30 19+ odc. 155 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 802 - serial  

18:00 Szpital odc. 691 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5088  

20:10 Doradca smaku odc. 17 

20:15 Na Wspólnej odc. 2556 - serial  

20:55 Milionerzy odc. 74 - rozrywka 

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

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 4 s. 2 - serial  

23:35 300 

          odc. 300 - dramat historyczny 

05:20 Ukryta prawda odc. 18 - serial 

06:20 Szpital odc. 160 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 93 - serial 

08:15 Dr House 

          odc. 23 s. 8 - dokumentalny 

09:10 Brzydula odc. 87 - serial 

09:45 Brzydula odc. 88 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 435 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 94 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 334 - serial 

14:55 Szpital odc. 161 - serial 

15:55 Chirurdzy odc. 20 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 1 - serial fantastyczny 

17:55 Brzydula odc. 89 - serial 

18:30 Brzydula odc. 90 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 436 - serial 

20:00 Bez mojej zgody - dramat 

22:20 Lista klientów odc. 10 s. 2 - serial 

23:20 Masters of Sex odc. 8 s. 2 - serial 

00:35 Wielki Gatsby - dramat

08:00 Powstanie Warszawskie 
          dzień po dniu odc. 63  
08:10 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 5  
08:45 Urok życia - Zbigniew 
          Wodecki odc. 1  
09:10 W labiryncie odc. 85 - serial 
09:45 Osso moje Osso 
          - dokumentalny  
10:50 Dawne światy 
          odc. 5 - dokumentalny  
11:55 Pożegnanie z Marią 
          - dramat wojenny 
13:30 Niecała nieprawda czyli PRL 
          w DTV odc. 5   
14:05 Sensacje XX wieku odc. 26   
15:00 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 84 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 159  
16:25 Ziemia planeta roślin 
          odc. 2 - dokumentalny  
17:20 Ex libris 
17:45 Czas honoru 
          odc. 6 - serial wojenny 
18:35 Powstanie Warszawskie 
          dzień po dniu odc. 63   
18:50 Flesz historii 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 105   
20:10 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
20:45 W poszukiwaniu Wikingów 
          odc. 3 - dokumentalny 
21:50 Dorastanie odc. 3 - serial 
23:05 Tajemnice Państwa 
          Podziemnego odc. 1 - serial 
23:40 Tajemnice Państwa 
          Podziemnego odc. 2 - serial 
00:20 Powstanie warszawskie 
          - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Dachau - dokumentalny 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
09:30 Vatican Magazine   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna  
11:35 Chrystus w Biblii 
          i "Kodzie Leonarda da Vinci" 
          odc. 5 - serial 
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Hildegarda z Bingen. Światło 
          Boga - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń   
14:10 Trinity Goodheart 
          - dramat obyczajowy 
15:40 Niezwykłości przyrody 
          Nowej Zelandii  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Syria  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Święty na każdy dzień  
17:25 Kartka z kalendarza -
           Powstanie Warszawskie  
17:30 Spotkanie Rodziny Radia 
          Maryja w Sanktuarium 
          Krwi Chrystusa w Poznaniu 
19:45 Przygody Monster Trucków 
          odc. 13 - serial 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 Dziesięć przykazań 
           - serial historyczny  
23:30 Różaniec Święty 
          - modlitwa Jana Pawła II 

08:00 Dziennik filozofa 

08:10 Scena klasyczna odc. 1 - serial 

09:05 Eurokultura odc. 107  

09:35 Krótki dzień pracy 

          - dramat obyczajowy 

11:00 Lalka odc. 6 - serial 

12:35 Wichry Kołymy 

          - film biograficzny 

14:35 Pożarowisko - obyczajowy 

15:20 Studio Kultura - niedziela z... 

          odc. 507 

16:15 Dzień czwarty - wojenny 

17:40 Studio Kultura - rozmowy 

17:55 Sound City - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Groźny. Czeczeński tygrys 

          Putina - dokumentalny 

21:15 Którędy po sztukę odc. 55  

21:20 Videofan odc. 84 

21:40 Dziennik filozofa 

21:50 Rzym - dramat obyczajowy 

00:00 Informacje kulturalne 

Kingsman to elitarna organizacja pozarządowa zrzeszająca 
tajnych agentów dżentelmenów. Jej adepci mają okazję 
sprawdzić się w akcji rozwiązują zagadkę zniknięcia grupy 
sławnych ludzi.

„Snajper III” 

(2004r.) POLSAT 23:00

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. 3 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 1 - serial animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 26 - serial animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 4 - serial animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 29 - serial animowany 

09:00 V.I.P. odc. 19 - serial sensacyjny  

10:00 Esmeralda odc. 5 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 57 - serial akcji 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 58 - serial akcji 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 59 - serial akcji 

14:00 STOP Drogówka odc. 35  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 27 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 6 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 20 - serial sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 319 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 320 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 120 - serial  

21:00 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 13 - serial 

21:30 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 1 - serial 

22:00 Galileo odc. 638   

23:00 Galileo odc. 639   

00:00 STOP Drogówka odc. 159  



11:10 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 19:30 Świat według Kiepskich 06:30 W-11 - wydział śledczy

08:45 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Grupa najemników pod dowództwem Barneya Rossa 
wyrusza na niewielką wyspę, aby obalić krwawe rządy 
generała Garzy. Okazuje się, że Garza jest marionetką w 
rękach handlarzy narkotyków.

Komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Łowca 
nagród rusza w po ścig za byłą żoną, która weszła w konflikt 
z prawem. Czy uda mu się wsadzić ją za kratki?

19:00 Policjantki i policjanci

09:00 Napisała: morderstwo 08:05 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 3 października 2017

„Niezniszczalni” 

(2010r.) POLSAT 21:40

06:00 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:35 Komisariat - serial  
09:05 Weterynarze z sercem 
          odc. 19 - serial  
09:35 Nienasyceni odc. 5  
10:10 Północ - Południe księga I 
          odc. 1 - serial 
11:10 Doktor Quinn 
          odc. 25 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca Magazyn 
12:55 Gwadalkiwir. Wielka rzeka 
          Hiszpanii - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 104 - 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. 3173 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 32 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Biało-Czerwoni. Kroniki  
20:10 Pogoda 
20:25 Riviera odc. 6 - serial sensacyjny 
21:20 American Crime Story: 
          Sprawa O.J. Simpsona 
          odc. 6 - serial 
22:25 El Príncipe - dzielnica zła 
          odc. 40 - serial 
23:20 Skazani na Shawshank 
          - dramat psychologiczny

06:05 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 149 s. 6 - serial 

06:40 Program ekumeniczny 

07:05 M jak miłość odc. 134 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie

11:00 Panorama 

11:20 Barwy szczęścia 

          odc. 1710 - serial 

11:55 Na dobre i na złe 

          odc. 462 - serial 

12:55 Tysiąc i jedna noc 

          odc. 154 - serial 

13:50 Na sygnale odc. 48 - serial 

14:30 Cuda z odzysku - urządź

          mieszkanie za darmo 

          odc. 5 s. 2 - rozrywka 

15:30 M jak miłość odc. 1317 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 23 - serial 

18:00 Panorama odc. 2787 

18:30 Sport-telegram odc. 4889 

18:40 Pogoda odc. 2792 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1710 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1711 - serial 

20:50 M jak miłość odc. 1318 - serial 

21:40 Kulisy - serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 

23:00 E-papierosy. Wybawienie 

          czy zagrożenie? - dokumentalny 

00:05 Miasto skarbów

          odc. 3 - serial 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 485 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 696 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 697 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 32 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 324 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 252 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 733 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2538 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 779 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3480  

16:30 Na ratunek 112 odc. 142 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 132 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2539 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 378 - serial 

20:05 The Brain. Genialny umysł 

          odc. 13 - rozrywka 

21:40 Niezniszczalni - sensacyjny  

23:50 Dorwać byłą 

          - komedia romantyczna 

5:40 Mango - Telezakupy 

6:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 4 s. 10 - rozrywka 

7:50 Doradca smaku odc. 17 

8:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda odc. 802 - serial  

12:00 Szkoła odc. 454 - serial  

13:00 19+ odc. 155 - serial  

13:30 Szpital odc. 691 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 8 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 455 - serial  

16:30 19+ odc. 156 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 803 - serial  

18:00 Szpital odc. 692 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5089  

20:10 Doradca smaku odc. 18 

20:15 Na Wspólnej odc. 2557 - serial  

20:55 Milionerzy odc. 75 - rozrywka 

21:30 Diagnoza odc. 5 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki 

          odc. 5 s. 12 - rozrywka 

23:30 Superwizjer odc. 1103  

00:05 366 °C odc. 4 s. 2  

06:00 Dragons' Den. Jak zostać 

          milionerem? odc. 4 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 2 - serial animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 27 - serial animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 5 - serial animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 30 - serial animowany 

09:00 V.I.P. odc. 20 - serial sensacyjny  

10:00 Esmeralda odc. 6 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 60 - serial akcji 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 61 - serial akcji 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 62 - serial akcji 

14:00 STOP Drogówka odc. 36  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 28 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 7 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 21 - serial sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 320 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 321 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 121 - serial 

21:00 Rozjemca - sensacyjny 

23:05 Trampolina 

          odc. 10 - rozrywka 

00:05 Spadkobiercy 

          odc. 76 - rozrywka 

06:00 To moje życie! odc. 130 - serial 

07:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 6 s. 20 - serial sensacyjny 

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

          Śledcze 

          odc. 22 - serial sensacyjny 

09:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 21 s. 8 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 22 s. 8 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

/odc. 7 s. 20 - serial sensacyjny 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 19 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 23 s. 7 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 207 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 208 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 21 - serial 

16:25 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 21 - serial 

17:20 Gwiazdy lombardu 

          odc. 457 s. 18 - serial 

17:50 Gwiazdy lombardu 

          odc. 458 s. 18 - serial 

18:20 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 22 - serial 

19:25 Lekarze na start odc. 22 - serial 

20:00 Bez litości 

          odc. 5 - serial sensacyjny 

21:50 Wanted. Ścigani - sensacyjny 

00:05 Z Nation 

          odc. 12 s. 2 - serial grozy 

08:00 Dziennik filozofa

08:10 Wydarzenie aktualne  

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Życie za życie. 

          Maksymilian Kolbe 

          - dramat historyczny 

11:00 Lalka odc. 7 - serial 

12:30 Warszawa - obyczajowy 

14:25 Stracona noc 

          - dramat psychologiczny 

15:25 Tygodnik kulturalny 

16:20 Życie za życie. Maksymilian 

          Kolbe - dramat historyczny 

18:05 Studio Kultura - rozmowy

18:20 Mapa polskiego dokumentu 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dziennik czeczeński 

          Poliny Zerebcowej  

21:30 Rozmowa z autorką  

22:00 Dezerterzy odc. 56  

22:30 Dziennik filozofa

22:45 Duża ryba - dramat obyczajowy 

01:00 Antychryst - dramat obyczajowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:35 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Muzeum Diecezjalne 
          w Tarnowie - dokumentalny 
09:50 Niezwykłości przyrody 
          Nowej Zelandii  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
          - z daleka widać lepiej   
10:45 Syria   
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna  
11:45 180 lat na zdrowie 
          - dokumentalny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Filmowe życiorysy  
13:40 Mama Limma - dokumentalny 
14:00 Dziesięć przykazań 
          - serial historyczny  
14:55 Guadalupe - żywy 
          obraz - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Chcę żyć - dokumentalny 
16:50 Express studencki  
17:00 Życie monastyczne - serial  
17:20 Zambia: Kabwe  
17:30 Okiem kamery   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Wołyń nierozliczone 
          ludobójstwo - dokumentalny 
23:15 Misericordia. Głos Boga 
          - dokumentalny 

05:50 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1161 - serial 

06:30 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1162 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 94 - serial 

08:15 Chirurdzy odc. 20 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 89 - serial 

09:45 Brzydula odc. 90 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 436 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 95 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 335 - serial 

14:55 Szpital odc. 162 - serial 

15:55 Chirurdzy odc. 21 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 2 - serial fantastyczny 

17:55 Brzydula odc. 91 - serial 

18:30 Brzydula odc. 92 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 437 - serial 

20:00 Polowanie na "Czerwony 

          Październik" - sensacyjny 

22:50 Zaginiony w akcji III - sensacyjny 

01:00 Nie z tego świata 

          odc. 3 s. 5 - serial fantastyczny

„Dorwać byłą” 

(2010r.) POLSAT 23:50

06:45 Był taki dzień odc. 307  
06:47 Komunikaty Wojenne odc. 31  
06:50 Radio powstańcze 
          "Błyskawica" 
          odc. 64 - dokumentalny 
07:00 Dziewczyna z klepsydry 
          - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 6  
08:35 Wszystko po krakowsku 
          odc. 13 - koncert 
09:05 W labiryncie odc. 86 - serial 
09:40 Obóz Płaszów  
10:40 Życie odc. 5 - serial  
11:40 Bitwa pod Rząbcem 
          - historia prawdziwa
12:30 Tajemnice Państwa 
          Podziemnego odc. 1 - serial  
13:05 Tajemnice Państwa 
          Podziemnego odc. 2 - serial  
13:35 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
14:15 Sensacje XX wieku odc. 105   
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 85 - serial 
15:45 W poszukiwaniu Wikingów 
          odc. 3 - dokumentalny 
16:50 Kurier z Waszyngtonu           
          kurier z Warszawy  
17:50 Czas honoru 
          odc. 7 - serial wojenny 
19:05 Kryptonim "Muzeum" 
          - dokumentalny  
19:30 Sensacje XX wieku odc. 106   
20:30 Nowe Ateny odc. 56  
21:20 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
21:50 Dorastanie odc. 4 - serial 
23:05 Konwój: bitwa o Atlantyk 
          odc. 2 - serial 
00:15 Prymas. Trzy lata z tysiąca 
          - dramat społeczny 



HITY DNIA

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

Emily to mistrzyni w skokach na skakance. Jest doceniana w 
szkole, ale rodziców nie obchodzi jej hobby. Gdy podczas 
mistrzostw stanowych dziewczyna nie dostrzega na widowni 
rodziców, wpada w gniew.

08:40 Informacje kulturalne 19:15 Sensacje XX wieku
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06:00 Dzień dobry Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:35 Komisariat - serial  
09:05 Sonda II  
09:35 Jak to działa?  
10:15 Północ - Południe księga I 
          odc. 2 - serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 26 s. 5 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:35 Agropogoda 
12:40  Magazyn 
12:55 Wyprawa na rafę koralową 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 105 - 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. 3174 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 33 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Biało-Czerwoni. Kroniki 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o zdrowiu Quiz  
21:55 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:35 Miasto gniewu  
23:20 Miliardy z Moskwy 
          - dokumentalny 

06:05 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 150 s. 6 - serial 

06:35 Pożyteczni.pl  

07:05 M jak miłość odc. 135 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie  

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1711 - serial 

11:50 Na dobre i na złe 

          odc. 463 - serial 

12:50 Tysiąc i jedna noc 

          odc. 155 - serial 

13:50 Na sygnale odc. 49 - serial 

14:25 Nasz dziwaczny świat 

          odc. 5 - serial 

15:30 M jak miłość odc. 1318 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 24 - serial 

18:00 Panorama odc. 2788 

18:30 Sport-telegram odc. 4887 

18:40 Pogoda odc. 2793 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1711 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1712 - serial 

20:45 Na dobre i na złe 

          odc. 680 - serial 

21:50 Na sygnale odc. 157 - serial 

22:25 Legalna blondynka - komedia 

00:05 O mnie się nie martw 

          odc. 82 s. 7 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 5 s. 10 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 18 

08:00 Dzień Dobry TVN

10:55 Ukryta prawda odc. 803 - serial  

12:00 Szkoła odc. 455 - serial  

13:00 19+ odc. 156 - serial  

13:30 Szpital odc. 692 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 9 s. 2 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 456 - serial  

16:30 19+ odc. 157 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 804 - serial  

18:00 Szpital odc. 693 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5090  

20:10 Doradca smaku odc. 19 

20:15 Na Wspólnej 

          odc. 2558 - serial  

20:55 Milionerzy odc. 76 - rozrywka 

21:30 Azja Express 

          odc. 5 s. 2 - rozrywka  

23:00 Tylko mnie kochaj 

          - komedia romantyczna 

01:10 Superwizjer odc. 1103  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy 

          odc. 486 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 698 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 699 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje 

          życie odc. 33 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 325 - serial 

12:00 Pielęgniarki  odc. 253 - serial 

13:00 Trudne sprawy 

          odc. 734 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2539 - serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 780 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3481  

16:30 Na ratunek 112 

          odc. 143 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 133 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2540 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

/odc. 380 - serial 

20:05 Świat według Kiepskich 

          odc. 521 - serial 

20:40 Supermodelka Plus Size 

          odc. 5 - rozrywka 

22:10 Dorwać byłą 

          - komedia romantyczna  

00:40 Czas na rewanż 

          - komedia romantyczna 

05:20 Ukryta prawda odc. 35 - serial 

06:20 Szpital odc. 162 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 95 - serial 

08:15 Chirurdzy odc. 21 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 91 - serial 

09:45 Brzydula odc. 92 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 437 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 96 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 336 - serial 

14:55 Szpital odc. 163 - serial 

15:55 Chirurdzy odc. 22 s. 3 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 3 - serial fantastyczny 

17:55 Brzydula odc. 93 - serial 

18:30 Brzydula odc. 94 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 438 - serial 

20:00 Wielki Mike - dramat obyczajowy 

22:40 The Following 

          odc. 9 s. 3 - serial sensacyjny 

23:45 Rodzinny weekend - komedia 

01:55 Moc magii odc. 271 - rozrywka  

06:00 Dragons' Den. Jak zostać 

          milionerem? odc. 5 - rozrywka 

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 3 - serial animowany 

07:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 28 - serial animowany 

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 6 - serial animowany 

08:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 31 - serial animowany 

09:00 V.I.P. 

          odc. 21 - serial sensacyjny  

10:00 Esmeralda odc. 7 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 63 - serial akcji 

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 64 - serial akcji 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 65 - serial akcji 

14:00 STOP Drogówka odc. 37  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 29 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 8 - serial 

17:00 V.I.P. odc. 22 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 321 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 322 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny 

          odc. 122 - serial  

21:00 Martwa rzeka - thriller

22:55 Trampolina odc. 11 - rozrywka 

23:55 Spadkobiercy 

          odc. 77 - rozrywka  

00:55 Sekrety sąsiadów 

          odc. 59 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 131 - serial 

07:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 7 s. 20 - serial sensacyjny 

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

          Śledcze odc. 1 s. 2 - serial

09:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 22 s. 8 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 1 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 8 s. 20 - serial sensacyjny 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 20 s. 7 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 24 s. 7 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 209 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 210 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 22 - serial 

16:25 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 22 - serial 

17:20 Gwiazdy lombardu 

          odc. 458 s. 18 - serial 

17:50 Gwiazdy lombardu 

          odc. 459 s. 18 - serial 

18:20 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 23 - serial 

19:25 Lekarze na start odc. 23 - serial 

20:00 Pokojówka na Manhattanie 

          - komedia 

22:05 Totalna magia - komedia 

00:10 Z Nation odc. 13 s. 2 - serial grozy 

08:00 Dziennik filozofa 

08:05 Szlakiem Kolberga           

          - Czesław Mozil 

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Wakacje w Amsterdamie 

          - dramat obyczajowy 

10:30 Dekalog 89+ odc. 1 - serial 

10:55 Lalka odc. 8 - serial 

12:30 Poznań '56 - dramat historyczny 

14:30 Wystrzał Film psychologiczny 

16:00 Murmurando - obyczajowy 

16:50 Dranie w kinie

17:35 Wakacje w Amsterdamie 

          - dramat obyczajowy 

19:10 Studio Kultura - rozmowy 

19:25 Katanka - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Turysta 

          - dramat obyczajowy 

22:25 Pegaz odc. 73 

23:25 Dziennik filozofa 

23:35 Jedna scena odc. 2 

23:50 Cześć Tereska! 

          - dramat psychologiczny 

01:30 Alfabet polskiego performance 

06:45 Był taki dzień odc. 308  
06:47 Komunikaty Wojenne odc. 32  
06:50 Radio powstańcze 
          "Błyskawica" 
          odc. 65 - dokumentalny 
07:00 Kurier z Waszyngtonu kurier 
          z Warszawy   
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 7  
08:30 Wszystko po krakowsku 
          odc. 14 - koncert 
09:05 W labiryncie odc. 87 - serial 
09:45 - dokumentalny - dokumentalny 
10:45 Niepodległa - dokumentalny 
11:50 Spór o historię odc. 69   
12:35 Wyżej niż Himalaje  
13:25 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 106   
14:55 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 53 - serial 
15:30 Konwój: bitwa o Atlantyk 
          odc. 2 - serial  
16:40 Jerzy Waldorff. Połowy na 
          rzece wspomnień odc. 5 - serial 
17:40 Czas honoru 
          odc. 8 - serial wojenny 
18:40 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 9 - serial 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 27   
20:10 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii  
20:40 Historia świata według 
          Andrew Marra 
          odc. 4 - dokumentalny 
21:45 Dorastanie odc. 5 - serial 
23:00 Tajemnica Pucharu Rimeta 
          - dokumentalny 
23:25 Barbosa: człowiek który 
          doprowadził Brazylię do łez 
          - dokumentalny 
23:55 Jezioro Bodeńskie 
          - dramat obyczajowy 
01:25 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 7

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi   
09:00 Chcę żyć - dokumentalny  
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie   
09:50 Święty na każdy dzień  
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
          Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 23 - serial 
11:30 Myśląc ojczyzna  
11:40 Notacje historyczne - historia 
          pamięć świadkowie   
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Święty Franciszek i brat Leon 
          - dokumentalny 
13:00 Tryptyk rzymski - w wykonaniu 
          Ryszarda Peryta Widowisko 
13:50 Grypa - profilaktyka 
          i sposoby leczenia  
14:00 Słuchajcie uważnie 
          - dramat obyczajowy 
15:40 Szafarskie dni i noce 
          czyli Chopin był u nas  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie   
16:30 Z nami bezpiecznie - rozrywka  
16:45 Toliara - 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 
          - serial 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 Yohan - wędrówki dzieci 
          - obyczajowy 

„Wielki Mike” 

(2009r.) TVN 7 20:00

11:15 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski i Partnerzy11:10 Doktor Quinn 

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

„Rodzinny weekend” 

(2013r.) TVN 7 23:45
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Konopie w kuchni

Czwartek 28 września 2017 ROZRYWKA 21

Ciastka na drugie 
śniadanie
Składniki 
2 szkl. białej fasoli 
(z puszki lub ze słoika)
¾ szkl. płatków 
migdałowych
2 czubate łyżki miodu
olejek pomarańczowy
¼ szkl. mąki ryżowej
pół łyżeczki sody
pół łyżeczki proszku 
do pieczenia
1/2 szkl. ziaren konopi
50 g gorzkiej czekolady
Sposób wykonania:
Składniki – oprócz konopi 

i czekolady – rozdrobnić w ma-
lakserze lub blenderem na gład-
ką masę. Dodać posiekaną cze-
koladę oraz konopie wcześniej 
podprażone na suchej patel-
ni. Wszystko razem dokładnie 

Nasiona konopi zyskują popularność, bo są wyjątkowo zdrowe. Mają bardzo dużo białka, witaminę E, wysoką 
zawartość kwasów Omega 3 i 6, żelazo, wapń, fosfor i magnez. Te niełuskane można chrupać samodzielnie, dodać 
do owsianki czy koktajlu. Po uprażeniu zyskują bardziej zdecydowany, orzechowy smak.

wymieszać, zagnieść rękoma. 
Formować niewielkie, okrągłe 
ciastka i układać na blasze wy-
łożonej papierem do pieczenia. 
Piec w temp. 180 st. C ok. 17 mi-

nut. Po ostudzeniu przechowy-
wać w zamkniętym pojemniku 
w lodówce.
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Oczko wodne dobrze jest zabezpieczyć przed spadającymi liśćmi

Jesienią trzeba pamiętać o wertykulacji trawnika

Hobby

Ogród jesienią
Zbliża się czas jesiennych prac na przydomowych te-
renach zielonych. Im więcej wysiłku włożymy w ogród 
teraz, tym łatwiej będzie na wiosnę go „obudzić”.

Majątek nie dla rodziny?
ADWOKAT RADZI  Pan Krzysztof stracił ojca, gdy był nastolatkiem. Babcia pana Krzysztofa - Janina, która 
miała dwoje dzieci – Marię i Jana, niedawno zmarła. Okazało się, ku zdumieniu rodziny, że przepisała dom 
i działkę na rzecz instytucji religijnej. Czy w takiej sytuacji pan Krzysztof ma jakiekolwiek prawo do tego 
majątku? 

otrzymałoby 1/3 wartości spad-
ku, czyli po 100 tysięcy złotych. 
Jednak skoro pani Janina inaczej 
sprecyzowała swoją wolę, wów-
czas dzieci i wnuk mogą liczyć na 
połowę tej kwoty, czyli na 50 ty-
sięcy złotych, tytułem zachowku. 

Dlatego też pan Krzysztof, 
aby uzyskać należne mu pienią-
dze, powinien skierować do sądu 
pozew o zapłatę należnego mu 

zachowku od instytucji religijnej. 
Pamiętać musi jednak, żeby zrobić 
to w terminie pięciu lat od ogło-
szenia testamentu, gdyż po tym 
terminie dojdzie do przedawnie-
nia roszczenia. 

 
adw. Anna Koźmińska

https://www.facebook.com/
ak.adwokat.torun/?ref=book-
marks

się część majątku. Chyba że pani 
Janina w testamencie kogoś wy-
dziedziczyła. Musiałaby mieć jed-
nak ku temu konkretne i poważ-
ne powody, które ściśle określa 
kodeks cywilny (np. uporczywe 
nie dopełnianie względem zmar-
łego obowiązków rodzinnych czy 
też dopuszczenie się umyślnego 
przestępstwa). W opisywanym 
przykładzie takich podstaw nie 
było. Dlatego też zarówno dzieci 
jak i wnuk, pan Krzysztof, mają 
prawo do żądania zachowku po 
pani Janinie od instytucji religij-
nej. 

Czym zatem jest zachowek? 
Jak go uzyskać? I ile komu się 
należy?

Zachowek jest formą ochro-
ny interesów osób najbliższych 
zmarłemu. W opisywanym przy-
kładzie mamy właśnie do czynie-
nia z taką sytuacją, kiedy to cały 
majątek trafić ma do instytucji 

religijnej, a nie do rodziny. Upraw-
nionymi do zachowku są rodzice, 
małżonek, dzieci, wnuki i pra-
wnuki – czyli w naszym kazusie 
– pan Krzysztof, Maria i Jan. 

Kwestia prawidłowego wyli-
czenia wysokość zachowku jest 
bardzo skomplikowana i warto 
pozostawić to prawnikowi. Co do 
zasady jednak stanowi ona poło-
wę wartości udziału spadkowego, 
jaki przypadałby osobie upraw-
nionej, kiedy zmarły nie zostawił-
by testamentu, czyli doszłoby do 
tzw. dziedziczenia ustawowego. 
Dwie trzecie tej wartości otrzy-
ma osoba, która jest małoletnia 
albo trwale niezdolna do pracy. 
Pan Krzysztof może więc liczyć 
na połowę tej wartości, gdyż za-
kładamy, że jest dorosły i zdrowy. 
Przyjmijmy, że majątek pani Ja-
niny oszacowano na 300 tysięcy 
złotych. Gdyby pani Janina nie zo-
stawiła testamentu, każde z nich 

Często zdarza się, że nasi naj-
bliżsi za życia chcą sprecyzować 
swoją wolę i rozporządzić swoim 
majątkiem. W tym celu sporzą-
dzają testament, w którym decy-
dują, co chcą komu przekazać po 
swojej śmierci. Niejednokrotnie 
pozostając w konflikcie z rodzi-
ną, zapisują wszystko znajomym, 
opiekunce czy też instytucji. Tak 
jak w naszym kazusie. Babcia 
zapisała cały majątek instytucji 
religijnej. Niewątpliwie podej-
mując taką decyzję pokrzywdzi-
ła swoich najbliższych, którym 
trudno pogodzić się z faktem, że 
pominęła ich w testamencie. Nie 
wiemy czy rodzina zajmowała 
się babcią, czy się nią opiekowa-
ła. Nie zmienia to jednak faktu, 
że niezależnie od tego, jakie re-
lacje łączyły babcię z rodziną, to 
z mocy prawa, ze względu na po-
krewieństwo, najbliższym należy 

Jesień w ogrodzie to czas in-
tensywnych prac, które zaowo-
cują dopiero wiosną. Przygoto-
wanie do zimy nie jest łatwe. 
Przed przystąpieniem do prac 
należy pamiętać o zaopatrzeniu 
się w odpowiedni sprzęt. Przyda 
się dobra kosiarka, grabie, seka-
tor czy łopata. Niezbędne będą 
też materiały do okrywania ro-
ślin: agrowłóknina w różnych 
rozmiarach, kartony, pęczki sło-
my i sznurek do obwiązywania 

krzewów.
Prace możemy podzielić na 

kilka etapów: sadzenie i przesa-
dzanie drzewek i krzewów; prace 
polowe; przygotowanie trawnika 
i oczka wodnego do zimy; przy-
gotowanie roślin do zimy.

Sadzenie krzewów 
i drzewek
To najlepszy czas na sadze-

nie roślin. W sklepach ogrodni-
czych dostaniemy sadzonki z od-
krytym systemem korzeniowym. 

Są o wiele tańsze od tych w do-
niczkach, a ich aklimatyzacja do 
nowych warunków jest o wiele 
szybsza i bezpieczna. Jesień to 
również okres przesadzania ro-
ślin iglastych i zimozielonych. 
Zakończyły one już fazę rozwo-
ju, są w stagnacji. Przesadzamy, 
wykopując z dużym zapasem 
dookoła systemu korzeniowego. 
Następnie przenosimy w nowe 
miejsce i intensywnie podlewa-
my wodą. Teren wokół przesa-
dzonego drzewka przykrywamy 
ściółką z kory.

Prace polowe
Zabieramy się za sadzenie 

roślin cebulowych. Do najpopu-
larniejszych zaliczamy: tulipany, 
narcyzy, hiacynty. Kupując cebu-
le należy zwrócić uwagę, by nie 
były uszkodzone, przesuszone 
lub kiełkujące. Ziemię pod cebul-
ki należy spulchnić na głębokość 
szpadla, a same cebulki zaprawić, 
mocząc je w preparacie grzybo-
bójczym.

Niektóre z roślin cebulko-
wych należy jednak wykopać 
z ziemi, by ochronić je przed 
mrozem. Są to: dalie, mieczy-
ki, kanny, begonie bulwiaste 
czy frezje. Cebulki oczyszczamy 
i przechowujemy przez okres 
zimy w drewnianych skrzynkach 
w temperaturze około 10 stopni.

Wykonujemy porządki na 
rabatach z roślinami jednorocz-
nymi. Usuwamy resztki roślin 
i chwastów, przekopujemy raba-
ty i zostawiamy tak usypaną zie-
mię. Bardzo dobrze, jeśli uda się 
podkarmić glebę kompostem lub 

obornikiem. Możemy również 
sięgnąć po nawóz sztuczny. Tak 
przygotowany grunt pozosta-
wiamy do wiosny. W przypadku 
roślin wieloletnich przycinamy 
i usuwamy zeschnięte części. 
Obcinamy i palimy pędy, na któ-
rych widać ślady chorób. 

Przygotowanie trawnika
Generalną zasadą jest ta, że 

przycinamy trawnik tak długo, 
jak rośnie - zwykle do połowy 
października. Na zimę zostawia-
my go na wysokość około 5 cen-
tymetrów. Można go zwertyku-
lować, ale nie trzeba. Na pewno 
nie zostawiamy liści, które spo-
wodowałyby rozwój grzybów. 
Kto ma życzenie, niech sięgnie 
po nawóz z potasem i fosforem. 

Oczko wodne
Z oczka wodnego usuwa-

my zeschnięte liście. Dobrym 
rozwiązaniem jest założenie na 

całe oczko siatki, która osłoni 
wodę przed spadającymi liść-
mi. Usuwamy zeschnięte liście 
roślin wodnych (z wyjątkiem 
roślin szuwarowych, które sta-
nowią schronienie dla zwierząt 
wodnych). Jeśli oczko jest małe, 
odławiamy rybki i umieszczamy 
je w beczce, która z kolei musi 
stanąć w pomieszczeniu, gdzie 
temperatura nie spada poniżej 
5 stopni. W beczce montujemy 
napowietrzacz, aby rybki mia-
ły tlen. Nie trzeba ich karmić. 
W temperaturze poniżej 10 stop-
ni zapadają w letarg i tak zimują. 
W przypadku dużych zbiorników 
wodnych rybki pozostawiamy. 
Wymontowujemy natomiast cały 
sprzęt, tj. filtry, napowietrzacze 
i fontanny. Musimy jednak pa-
miętać, by podczas dużego mro-
zu wyrąbać przeręble.

Tekst i fot. (Maw)
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Zapraszamy do jednego z naj-
piękniejszych małych miasteczek 
w Polsce. Mowa o Kazimierzu 
Dolnym, który jest położony 
w województwie lubelskim. Aby 
tam dojechać, trzeba kierować się 
na Radom i Puławy. Do pokona-
nia mamy około 350 kilometrów. 
Najlepiej wybrać się na kilkudnio-
wą wycieczkę połączoną z nocle-
giem. Doba w pokoju dwuosobo-
wym w hotelu, ze śniadaniem, to 
wydatek średnio 150 zł.

Kazimierz Dolny położony 
jest na prawym brzegu Wisły. To 
najwęższe miejsce Małopolskiego 
Przełomu Wisły, przecinającego 
Wyżynę Środkowopolską. Pierw-
sze ślady osadnictwa na tym te-
renie pochodzą sprzed 11 tysięcy 
lat. 

Za twórcę Kazimierza Dolne-
go uważa się Kazimierza Sprawie-
dliwego, stąd nazwa miasta. W XII 
wieku zaczęto tu budowę klasz-
toru norbertanek. Przez te tereny 
przebiegał ważny szlak handlowy, 
łączący Ruś ze Śląskiem. Dla jego 
ochrony powstała w XIII wieku 
wieża obronna. Dzięki kupcom, 
miasto bardzo szybko się rozwi-
jało, szczególnie w XVI i XVII wie-
ku. Czarne karty w jego historii to 
potop szwedzki czy najazdy wojsk 
węgierskich i kozackich. Pod ko-
niec XVII wieku król Jan III Sobieski 
sprowadził do Kazimierza Dolne-
go pierwszych Żydów. Przyszedł 
okres powstań, które spowodo-
wały stopniowy upadek miasta. 
Pod koniec XIX wieku zauważono 
walory krajobrazowe tych tere-
nów i ośrodek zaczął przeżywać 
renesans. Przyjeżdżali pierwsi tu-
ryści, masowo powstawały małe 
hoteliki i lokale gastronomiczne. 
Podczas II wojny światowej w Ka-
zimierzu mieszkała duża grupa 
narodowości żydowskiej. Ich eks-
terminacja spowodowała stopnio-
we niszczenie miasta. Po wojnie 
przystąpiono do odbudowy pod 
okiem konserwatorów zabytków, 
a jego efekty możemy oglądać 
dzisiaj. Kazimierz Dolny znajdu-
je się na terenie Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego, którego 
łączna powierzchnia to ponad 24 
tysiące hektarów.

Po znalezieniu noclegu, 
a z tym nie powinno być żadne-
go problemu, możemy wyruszyć 
w trasę. Tu jedna uwaga: w week-
endy Kazimierz Dolny przeży-
wa prawdziwe oblężenie, więc 
najlepiej zaplanować wycieczkę 
w środku tygodnia. Miasto zwie-
dzamy piechotą, elektrycznym 
meleksem- koszt 6 zł od osoby, 
można też wynająć elegancką 
bryczkę za 60 zł. 

Kazimierz Dolny ma kilkana-

ście szlaków rowerowych. Propo-
nuję jednak wycieczkę pieszą, bo 
wszędzie jest bardzo blisko. Roz-
poczynamy od rynku. Rozciąga się 
on wzdłuż Wisły i otoczony jest 
murowanym kamienicami, z któ-
rych każda ma swoją historię. 
Przed wojną były to w większości 
domy drewniane, ale liczne po-
żary wymusiły na mieszkańcach 
budowę murowanych obiektów. 
Zostały one zrekonstruowane 
w latach powojennych. Przedsta-
wię tylko kilka z nich. 

Kamienica Przybyłów to naj-
większa kamienica, stanowiąca 
perełkę renesansu. Złożona jest 
z dwóch budynków dwóch braci 
Przybyłów: Mikołaja i Krzysztofa. 
Powstała w 1615 roku. W przy-
ziemiu dominują arkady z pod-
cieniami, nad nimi okna z pła-
skorzeźbami, które nawiązują 
do fundatorów. Wysokie attyki 
powodują, że domy wydają się 
wyższe niż faktycznie są. Inną 
kamienicą jest ta „Pod Świętym 
Krzysztofem” z charakterystycz-
ną płaskorzeźbą św. Krzysztofa 
z małym Jezusem na ramieniu. 
Pod jego stopami widać rzeczne 
fale, ryby i raki. 

Na wzniesieniu, tuż przed 
farą, mieści się kamienica „Dom 
Kifnerów”. Jest to podcieniowy 
dom kryty stromym gontem. 
Sprawia wrażenie starego, cho-
ciaż faktycznie nie jest - powstał 
w latach 50. XX wieku. Przed tym 
budynkiem znajduje się słynna 
rzeźba Psa Werniksa. To symbo-
liczny król wszystkich miejskich 
psiaków, które przesiadują na 
rynku w oczekiwaniu na łakocie 
od turystów. 

Na rynku znajduje się słyn-
na studnia miejska, pokryta 
drewnianym dachem gontowym. 
Uliczny zdrój nr 1 powstał w 1915 
roku, chociaż pierwsze ujęcia 
wody były tu już w XVI wieku. 
Według legend, kto się napije 
wody z tej studni, będzie chętnie 
wracał do Kazimierza. Niedale-
ko mieści się druga studnia tego 
typu. W okolicy głównego rynku 
znajdziemy tzw. Mały Rynek, ina-
czej plac targowy w dzielnicy ży-
dowskiej. Dawniej funkcjonowały 
tu zakłady rzemieślnicze i stoiska 
handlowe. Jest budynek dawnej 
synagogi, obecnie jeden z obiek-
tów muzealnych. 

W centrum miasta znajduje 
się kościół farny pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja 
Apostoła. To najstarsza świątynia 
w Kazimierzu, prawdopodobnie 
z XIV wieku, chociaż jej począt-
ki nie są znane. Była wielokrot-
nie odbudowywana po licznych 
zniszczeniach i pożarach. Na-

przeciwko niej zlokalizowany jest 
klasztor Franciszkanów Refor-
matów. Prowadzi do niego kilka-
dziesiąt zabudowanych schodów. 
Klasztor przechodził różne dzieje. 
W czasach okupacji mieściła się 
tu siedziba gestapo. Dziś może-
my zwiedzić muzeum klasztorne 
i obejrzeć cudowny obraz przed-
stawiający zwiastowanie NMP.

Na rynku liczne kawiarnie 
zachęcają do odpoczynku. W oko-
licy jest mnóstwo galerii sztuki, 
gdzie koneserzy malarstwa mogą 
dokonać zakupów. Na pewno 
warto zaopatrzyć się w koguta 
kazimierskiego. To smaczny słod-
ki kołacz za kilka złotych.

Przemieszczamy się do naj-
starszej budowli Kazimierza, tj. 
do wieży zwanej basztą. Pochodzi 
z XII wieku i miała chronić prze-
prawy przez Wisłę. Wysoka na 
20 metrów i o średnicy 10 m. Jej 
mury mają 4 m grubości. Zwie-
dzanie kosztuje 5 zł. Z wieży roz-
pościera się przepiękny widok na 
całe miasteczko i przeprawę wi-
ślaną. Dalej udajemy się do ruin 
pobliskiego zamku z XIV wieku, 
zbudowanego z rozkazu Kazimie-
rza Wielkiego. Wracając, wcho-
dzimy na Górę Trzech Krzyży. 
Nazwa tego wzniesienia pochodzi 
od znajdujących się tam krzyży, 
które - według legendy - powsta-
ły jako dar wdzięczności za ura-
towanie życia podczas epidemii 
w XVII wieku.

Po zejściu do miasta wsia-
damy do meleksu, który dowie-
zie nas do wąwozów lessowych 
znajdujących się w rejonie Kazi-
mierza Dolnego. Jednym z naj-
słynniejszych jest 600-metrowy 
Korzeniowy Dół. Powstał na sku-
tek erozji. Jego nazwa pochodzi 
od korzeni drzew, które wiją się 
na zboczach. Takich wąwozów 
w rejonie miasta jest kilkanaście. 

Będąc w Kazimierzu, warto 
wybrać się w rejs po Wiśle. Na 
przystani znajdują się dwa sta-
teczki, którymi bezpiecznie moż-
na pływać i podziwiać miastecz-
ko. Koszt wyprawy to 15 zł. Jeżeli 
mamy więcej czasu, warto się 
wybrać przeprawą promową na 
drugi brzeg Wisły i zobaczyć pa-
łac w Janowcu lub też „Magiczne 
Ogrody”. 

Janowiec to mała wieś, nad 
którą górują malownicze ruiny. 
Zamek powstał w 1502 roku i był 
wielokrotnie niszczony. Obecnie 
mieści się tam muzeum nadwi-
ślańskie. „Magiczne Ogrody” to 
park tematyczny. Można w nim 
zwiedzić bajkowe krainy, spotkać 
mówiące zwierzęta i wspaniałych 
animatorów.

Tekst i fot. (Maw)

Góra Trzech Krzyży

Kazimierz można poznać, podróżując bryczką

Wąwóz w parku krajobrazowym 

Średniowieczna wieża w Kazimierzu

Miasto Kazimierza Sprawiedliwego
PODRÓŻE  Kazimierz Dolny w wiekach średnich stanowił dla kupców z południa Europy bramę do 
Polski. Był małą fortyfikacją. Dziś to miasteczko turystyczne, które nadal przyciąga rzesze gości
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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)

Dobry czas na przeprowadzenie rewolucji w szafie. 
Wyrzuć lub oddaj potrzebującym rzeczy, których nie 
nosisz od ponad roku. Pożegnaj stare T-shirty. Umów 
się z przyjaciółką na zakupy, by uzupełnić garderobę. 
Będziesz się dobrze bawić, a dodatkowo nabierzesz 
dystansu do trapiących się problemów natury zawo-
dowej. Nie podejmuj teraz ważnych decyzji.

W sprawach związanych z pracą zaufaj własnej intuicji 
i podążaj za wewnętrznym głosem. Możesz zdecydo-
wać się na szkolenie lub kurs, który rozwinie ważne dla 
ciebie kompetencje. Samotne Ryby będą przyciągać 
płeć przeciwną, zafascynowaną ich tajemniczością. By 
uczucie miało szansę zaistnieć, musisz jednak poko-
nać nieśmiałość i otworzyć się na nowe.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz na 
swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczu-
cia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Lwy 
w stałych związkach niech nie zapominają o partne-
rach.

Energia będzie cię wręcz rozsadzać i nabędziesz 
przekonania, że możesz góry przenosić. Nie prze-
sadzaj z hurraoptymizmem, mierz siły na zamiary, 
a ambicje przekładaj na swoje realne możliwości. 
Samotne Panny mają szansę spotkać na swojej 
drodze kogoś, kto je oczaruje.

W nadchodzących dniach będziesz rozdrażniona, 
łatwo wpadniesz w złość. Zmęczenie nie poprawi sy-
tuacji. Postaraj się wyciszyć i choć trochę odpocząć. 
Odpuść sprzątanie, prasowanie i gotowanie. Nic się 
nie stanie, jeśli rodzina zje pizzę na obiad. Jesteś 
ważniejsza.

W sferze zawodowej niespodziewanie spadną na 
ciebie liczne propozycje. Pamiętaj o celu, który so-
bie wyznaczyłeś i do niego dąż. Nie trać siły na inne 
działania, które niewiele wniosą do twojego życia. 
Nawiążesz nowe, obiecujące kontakty na niwie służ-
bowej.

Twój kalendarz na najbliższe dni jest zapełniony. 
Momentami będziesz mieć wrażenie, że nie podo-
łasz wszystkiemu. Spokojnie, co prawda nieźle się 
nagimnastykujesz, ale wszystko pogodzisz. Dobrze 
poradzisz sobie w sytuacjach, w których liczy się 
doświadczenie.

W centrum twojego zainteresowania znajdą się 
teraz kontakty towarzyskie. Może to dobra pora na 
urlop? Nie zastanawiaj się wiele, pakuj walizki i ru-
szaj w drogę. Nieważne czy w góry, czy na Mazury, 
czy za granicę. Wszędzie znajdziesz życzliwe osoby, 
z którymi mile spędzisz czas. Przyda ci się taka od-
skocznia od codziennych obowiązków. Nabierzesz 
sił i dystansu.

Tylko przyjemności będą ci w głowie. Skąd je 
czerpać? Najlepiej z codziennych rytuałów, jak na 
przykład picia kawy na tarasie czy pogaduszek przy 
lampce wina. Będziesz teraz pełen pozytywnej ener-
gii, co innych nastroi do ciebie pozytywnie. Możesz 
ocieplić stosunki z tymi, z którymi łączą cię do tej 
pory tylko sprawy służbowe. Poprawa w sferze fi-
nansów.

Postaw na spokój. To nie jest dobry czas, by rozpo-
czynać ryzykowne przedsięwzięcia czy konfrontować 
się z przeciwnikami. Odmienne poglądy innych ludzi 
wcale nie muszą być wymierzone w ciebie. Zachowaj 
dystans i nie stawiaj siebie w centrum wszechświata. 
W najbliższych dniach bądź wyjątkowo ostrożny za 
kierownicą.

Będziesz wyjątkowo podirytowany. Trudno ci oprzeć 
się wrażeniu, że wszystko idzie źle, a koledzy z pracy 
spiskują przeciwko tobie. Dobra passa w sprawach 
finansowych, śmiało podejmuj decyzje związane z ma-
terialną sferą życia. Zabierz partnera na romantyczną 
kolację, cieszcie się swoim towarzystwem, planujcie 
przyszłość.

Będziesz pozytywnie nastawiony do życia, co sprawi, że 
pokonasz wszelkie przeszkody. W twoim życiu zapanu-
je spokój i harmonia, czego od dawna potrzebowałeś. 
Życie towarzyskie nabierze rumieńców. Na spotkaniu 
u znajomych spotkasz kogoś ciekawego. Szykuje się 
dłuższa znajomość, co szczególnie ucieszy samotne 
Wodniki.

Kolorowanki dla dzieci
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Tym razem zmierzyły się 32. 
trzyosobowe drużyny, reprezen-
tujące sołectwa, szkoły, jednostki 
budżetowe, koła łowieckie i za-
kłady pracy ściśle współpracujące 
z samorządem. Każde sołectwo 
wystawiało tylko jeden skład. Za-
wodnicy strzelali z karabinków 
kbks, oddając do tarczy każdy po 
osiem strzałów. Pięć najlepszych 
trafień komisja sędziowska przyj-
mowała do ustalenia wyniku, 
a trzy traktowano jako strzały 
próbne. Indywidualnie zawodnik 
miał więc szansę wystrzelać mak-
symalnie 50 pkt., co drużynie mo-
gło dać punktów 150. 

Zwycięskie strzały oddała re-
prezentacja sołectwa Sierakowo, 
która może pochwalić się wyni-
kiem 135 pkt. Tuż za nią znalazła 
się drużyna FHU Donata Midura 
(134 pkt.), a następnie sołectwo 
Mlewo, które zdobyło 132 pkt. 
Indywidualnie zwyciężył Jakub 
Szablewski (Kiełpiny, 47 pkt.), dru-
gie miejsce przypadło Januszo-
wi Kilanowskiemu (Wielka Łąka, 
47 pkt.), który zdobył taką samą 

liczbę punktów, ale w tarczy miał 
o jedną „dychę” mniej. Na trzecim 
miejscu uplasował się Dariusz 
Skorasiński (Sierakowo, 46 pkt.), 
następnie ex aeqo Zbigniew Pan-
ter (Sierakowo, 46 pkt.), Jacek Bel-
zyt (Pruska Łąka, 46 pkt.) i Piotr 
Pawlewicz (Pluskowęsy). Nagrodę 
specjalną dla najlepszej kobiety-
strzelca zdobyła Magdalena Bar-
toszyńska (KGW Kiełpiny, 44 pkt.). 
Natomiast dzięki sponsorowi, fir-
mie PHU Donat Midura, nagrodę 
za „dziewiczą tarczę” otrzymał 
Dawid Małek z Bielska.

Jak co roku burmistrz Kowa-
lewa Pomorskiego Andrzej Gra-
bowski w imieniu uczestników 
złożył wiązankę kwiatów na gro-
bie Waldemara Balcerka, który 
jako naczelnik gminy wybudował 
w Kiełpinach strzelnicę, a w wie-
lu osobach zaszczepił strzelecką 
pasję. Zawody w Kiełpinach to 
nie tylko rywalizacja, ale rów-
nież forma relaksu. Z drużynami 
przyjechały całe rodziny, sołtysi 
poszczególnych wsi, a nawet ki-
bice z zakładów pracy. Wrześnio-

wa pogoda sprzyjała piknikowej, 
rodzinnej atmosferze zawodów. 
Tym bardziej, iż dla uczestników 
i kibiców organizatorzy przygoto-
wali pyszny poczęstunek (bigos, 
kiełbaski oraz napoje).

– Bardzo dziękuję mieszkań-
com sołectwa Kiełpiny, a szcze-
gólnie radzie sołeckiej z sołtysem 
Wiesławem Kraśniewskim na cze-
le oraz pani Annie Panak za opie-
kę i dbanie o strzelnicę – podkre-
ślił podczas otwarcia zawodów 
burmistrz Andrzej Grabowski.

Podziękowania za pomoc 
w organizacji zawodów sołeckich 
(które odbyły się tydzień wcze-
śniej) i upominek dla pani Anny 
złożyło także sołectwo Kiełpiny. 
Ciesząca się olbrzymią popular-
nością impreza została zorgani-
zowana przez burmistrza miasta, 
sołectwo Kiełpiny oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury. Nad 
bezpieczeństwem zawodników 
oraz kibiców czuwała firma Sfora 
Extreme.

Tekst i fot.
(krzan)

Strzelecka tradycja w Kiełpinach
KOWALEWO POMORSKIE  W ostatnią niedzielę miłośnicy broni z gminy Kowalewo Pomorskie rywalizo-
wali w strzelaniu do tarczy podczas zawodów na strzelnicy im. Waldemara Balcerka w Kiełpinach. Była to 
już dwudziesta pierwsza edycja gminnych zawodów strzeleckich

ś.p.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci

 

Ś.P. Stefana 
Wodzyńskiego

 
Naszego Kolegi, Radnego Gminy Golub – Dobrzyń 
kadencji: 1998 – 2002 i Sołtysa Sołectwa Podzamek 

Golubski w latach: 1994 - 2010

 Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wójt Gminy Golub – Dobrzyń, Radni, Sołtysi

i Pracownicy Urzędu Gminy

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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Granica na rzece
Drwęcą była rzeką graniczną przez 105 lat. Od 1815 do 1920 roku oddzielała  Pru-
sy, II Rzeszę Niemiecką i carską Rosję oraz Polskę i  Republikę Weimarską. 

Było i jest 

Marion Sims – ojciec gineko-
logii, zanim nauczył się popraw-
nie wykonywać niektóre zabiegi 
chirurgiczne, eksperymentował 
na 12 niewolnicach. Lekarz żył 
w Karolinie Południowej – sta-
nie, w którym niewolnictwo 
było podstawą gospodarki. Zdo-
bycie czarnoskórych niewolnic 
do eksperymentów nie stano-
wiło więc problemu. Wszystkie 
niewolnice cierpiały na prze-
tokę. Jedna z pacjentek była 
operowana 13-krotnie zanim 
Marion Sims nauczył się, jak 
poprawnie usunąć schorzenie. 
Zabiegi odbywały się bez znie-
czulenia. Były to jednak dopiero 
początki stosowania anestety-
ków i nie wszyscy lekarze byli 
pewni co do ich działania.  Poza 
tym panowało przekonanie, 
że czarnoskórzy nie czują tak 
bólu, jak biali i przez to można 

ich operować bez obaw. Sims po 
zabiegach podawał pacjentkom 
opioidy, czyli narkotyki, by 
złagodzić ból. W końcu lekarz 
dopracował technikę i założył 
szpital dla kobiet w Nowym 
Jorku. Tu przeprowadzał zabiegi 
już przy użyciu znieczulenia. 

W 1896 roku lekarz Arthur 
Wentworth przeprowadził 29 
zabiegów nakłucia lędźwiowe-
go na małych dzieciach. Nie 
poinformował ich rodziców 
o tym ich rodziców. Zabieg był 
bolesny, ale praktyka Arthura 
Wentwortha przyczyniała się 
do zwiększenia się poprawności 
przeprowadzania tego bolesne-
go zabiegu. 

W dziedzinie eksperymen-
tów chirurgicznych ciekawym 
przykładem był dr Leo Stan-
ley. Praktykował w owianym 
złą sławą więzieniu San Quen-

tin. Testował zabiegi przeszcze-
piania jąder od skazanych na 
śmierć więźniów do tych, któ-
rzy na wykonanie wyroku jesz-
cze czekali. Inne eksperymenty 
dotyczyły przeszczepiania ją-
der zwierząt więźniom. Lekarz 
miał swój wyższy cel. Wierzył, 
że zbrodnia i skłonności do niej 
są biologiczne i związane wła-
śnie z jądrami. Chciał więc wy-
eliminować przestępczość chi-
rurgicznie. 

Osobną dziedziną ekspery-
mentów były choroby zakaź-
ne. Polacy od razu skojarzą je 
z hitlerowskimi zabiegami za-
rażania więźniów obozów za-
głady. To prawda, ale tego typu 
przypadki mają dłuższą histo-
rię. W 1895 roku nowojorski 
pediatra Henry Heiman świa-
domie zaraził dwóch umysłowo 
chorych chłopców rzeżączka. 

Na przełomie XIX i XX wieku 
odnotowano ok. 40 podobnych 
celowych zakażeń rzeżączką. 
Niektóre z nich odbywały się 
poprzez wstrzykiwanie bakterii 
do oczu dzieci. 

Amerykanie wykorzysty-
wali do eksperymentów także 
Filipińczyków. Wielu zarażano 
cholerą. 

Oprócz dramatycznych hi-
storii, zdarzali się także ludzie, 
którzy dobrowolnie zarażali 
się chorobą, by pomóc leka-
rzom w walce z nią. Przykła-
dem może być pielęgniarka Cla-
ta Maass. Pracowała dla armii 
USA na Filipinach. Tu spotkała 
się z wieloma groźnymi choro-
bami zakaźnymi.  W 1900 roku 
wróciła do USA i zgłosiła do dr. 
Williama Gorgasa, który zaj-
mował się żółtą febrą. W tym 
czasie choroba dziesiątkowała 
populację Kuby. Jednym z celów 
badacza było ustalenie w jaki 
sposób choroba rozprzestrzenia 
się. Przypuszczano, że dzieje się 
to poprzez kontakt z chorymi 
bądź ukąszenie komara. Ponie-
waż żółtej febry nie wykryto 
u zwierząt, zachodziła koniecz-
ność przeprowadzania ekspery-
mentów na ludziach. W marcu 
1901 roku Clara Maass została 
ukąszona przez komara, któ-
ry wcześniej ukąsił chorego na 
żółtą febrę. Pierwszy przypadek 
choroby pielęgniarka przeszła 
w miarę lekko. W sierpniu pod-
jęła się drugiego eksperymen-

tu. Niestety kobieta zmarła po 
tygodniu choroby.  Jej śmierć 
przyczyniała się do zaprzesta-
nia eksperymentów na ludziach 
w przypadku żółtej febry. 

W latach 40. w więzieniu 
w Stateville amerykańscy le-
karze wstrzykiwali więźniom 
malarię. Ten wątek był jedną 
z linii obrony niemieckich le-
karzy, którzy przeprowadzili 
podobne eksperymenty w obo-
zach śmierci. Uznawali, że nie 
byli pierwszymi, którzy eks-
perymentują na ludziach. Na-
wet potworności wojny nie 
powstrzymały eksperymenta-
torów. W latach 1946-1948 Ame-
rykanie wykorzystywali gwate-
malskie prostytutki do tego, by 
zarażać miejscowych mężczyzn 
syfilisem i następnie testować 
na nich skuteczność penicyli-
ny. Dopiero w 2010 roku władze 
USA przeprosiły za te ekspery-
menty władze Gwatemali. 

Szczytem eksperymentów 
była operacja Sea-Spray prze-
prowadzona przez armię USA 
w 1950 roku nad San Francisco. 
Polegała na przeprowadzeniu 
oprysku z udziałem zarazków 
w 43. miejscach San Francisco. 
Zarazkiem, który zaserwowano 
własnym obywatelom była pa-
łeczka krwawa. Wówczas uwa-
żano ją za niegroźną. Niestety, 
część mieszkańców zapadła na 
choroby przypominające grypę 
i zmarła. 

(pw)

Kosztowne odkrycia 
XIX wIek  Rozwój medycyny związany był od zawsze z eksperymentowaniem. Obecnie, zanim doj-
dzie do badań na ludziach, testy prowadzone są na zwierzętach. W XIX wieku medycyna rozwijała 
się skokowo, ale odbywało się to potwornym kosztem

r e k l a m a  w  c g d

tel.(56)  493 41  50
Z a D Z W o Ń

W ramach cyklu „Było 
i jest” przedstawiamy niemiec-
kie widokówki z okresu I woj-
ny światowej. Widać na nich 
Drwęcę, most graniczny oraz 
ruiny zamku.  

Zachęcamy Państwa do 
publikacji na naszych łamach 
dawnych zdjęć i pocztówek Go-
lubia-Dobrzynia, Kowalewa Po-
morskiego oraz okolic. Prosimy 
o kontakt pod numerem telefo-

nu: 608 154 720, adresem e-mail: 
s.wisniewski@wpr.info.pl lub 
w siedzibie redakcji. 

(szyw) 
fot. zbiory prywatne
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W miniony piątek uczniowie 
ze Zbójna wzięli udział w apelu 
dotyczącym akcji sprzątania świa-
ta. Później pod opieką nauczycieli 
udali się w teren, by sprzątać oko-
licę. Śmieci zbierali m.in. w są-
siednim lesie i otwartym niedaw-
no Zbójnickim Zakątku – terenie 
rekreacyjnym w centrum wsi. 

Powód do optymizmu może 
stanowić fakt, że śmieci nie było 
tak wiele jak w poprzednich la-

tach. Uczniowie wyrzucili odpady 
do odpowiednich kontenerów, 
skąd zostaną poddane recyclingo-
wi. Akcji towarzyszyło także ogło-
szenie konkursów. Dla młodszych 
dzieci przygotowano konkurs 
rysunkowy na projekt maskotki, 
a starsi uczniowie mogli wykonać 
maskotkę, ale tylko przy użyciu 
surowców wtórnych. 

(pw)
fot. nadesłane

Wyjazd był także formą po-
dziękowania wolontariuszom za 
ich dotychczasową prace. Liczna 
grupa młodych społeczników do 
Poznania wyruszyła 19 września. 
W skład grupy wchodzili przed-
stawiciele klubów wolontariusza, 

działających na terenie gminy Go-
lub-Dobrzyń. Na miejscu odwie-
dzili oni siedzibę Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Wolontariuszy 
Opieki Paliatywnej, które jedno-
cześnie jest hospicjum domo-
wym. W drugiej części wycieczki 

wybrali się do Teatru Wielkiego, 
gdzie obejrzeli spektakl „Alicja 
w krainie czarów”, odbyli spacer 
po starówce i odwiedzili Stary 
Browar. 

(pw)
fot. nadesłane

We wtorek 19 września  st. 
asp. Daniel Piotrowski spo-
tkał się z mieszkańcami Wrock. 
Wizyta została zaplanowana 
w związku z kampanią MSWiA 
pod hasłem ,,Kręci mnie bezpie-
czeństwo- poznaj swojego dziel-
nicowego”. 

– Mundurowy rozmawiał 
z uczestnikami spotkania zarów-
no o swojej pracy, jak i o nurtu-
jących ich sprawach – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP w Golubiu-Dobrzyniu. 
– Ponadto przekazał miesz-
kańcom informację o sposobie 

kontaktowania się z nim. Dziel-
nicowy pamiętał również o ro-
werzystach, dlatego przybyłym 
miłośnikom jednośladów gra-
werował rowery, przypominając 
jednocześnie o podstawowych 
zasadach korzystania przez nie-
chronionych uczestników ruchu 

policja wychodzi do społeczeństwa
POWIAT  W ostatnich dniach funkcjonariusz KPP w Golubiu-Dobrzyniu spotkał się z dziećmi z SP w Li-
sewie oraz mieszkańcami Wrock. Wszystko w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” 

Gmina Zbójno Gmina Golub-Dobrzyń

Sprzątali i edukowali 
Między 15 a 17 września w całej Polsce odbywała się 
akcja sprzątania świata. W tym roku przyświecało jej 
hasło „Nie ma śmieci – są surowce”. 

Wolontariusze w Poznaniu 
Kilka miesięcy temu wolontariusze z gminy Golub-Dobrzyń odwiedzili Trójmia-
sto i jedno z tamtejszych hospicjów. 19 września kolejnym punktem odwiedzin 
było hospicjum domowe w Poznaniu. 

drogowego z drogi publicznej.
Spotkania z mundurowy-

mi, mające na celu przybliżenie 
mieszkańcom sylwetki i specy-
fiki pracy dzielnicowych w po-
wiecie golubsko-dobrzyńskim, 
będą kontynuowane.

Trzy dni później policjant 
odwiedził uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Lisewie. Funkcjona-
riusz przypomniał podstawowe 
zasady, które trzeba zachować, 
aby być bezpiecznym na dro-

dze.
– Uczniowie chętnie odpo-

wiadali na zadawane pytania, 
jak również zwracali się do poli-
cjanta ze swoimi wątpliwościami 
– dodaje asp. sztab. Małgorzata 
Lipińska. 

Na zakończenie spotkania 
dzielnicowy przekazał dzieciom 
elementy odblaskowe oraz ma-
skotkę polfinka.

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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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
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REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA
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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

Kupię/Sprzedam

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

Nieruchomości

Dom jednorodzinny w Golubiu 
ul. PTTK. Kanalizacja i wodo-
ciąg miejski. Przyłącze do sieci 
gazowej. Kontakt pod nr. tel. 
510 991 150

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 atrakcyjną działkę z dom-
kiem na Zarębie, tel.515 795 860

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

Praca

Opiekunka seniorów- bezpłatny kurs 
niemieckiego od podstaw w Brodni-
cy. Po kursie praca, szybki wyjazd. 
Promedica24 zaprasza do Punktu 
Rekrutacyjnego w Brodnicy- ul. Tylna 
1, każdy czwartek, godz. 10-15.00/tel. 
516 051 848

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

Rolnictwo

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

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

Sprzedam kukurydzę z pola 1 ha, koła 
do kombajnu buraczanego. Tel. 605 
475 996 Płonne

Pszenżyto ozime ROTONDO, pierwszy 
odsiew, b. czyste, 800 zł. Piórkowo, tel. 
510 366 161

Sprzedam ziemię rolną 4,8ha,Gał-
czewko, tel.693 985 585

Sprzedam przyczepę, kultywator, ob-
sypnik do ziaren, kolczatkę, piłę tarczo-
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Usługi

Praca

Kupię/Sprzedam

Różne

Węgiel/drewno
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Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja

wą, rozsiewacz do nawozów, śrutow-
nik, silnik elektryczny, wagę. Tel. 661 
259 196

Różne

Tuja, szmaragd, 0,62 zł. Tel. 518 518 
835

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

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

Transport koni, krów i innych zwie-
rząt na terenie całej Polski. Atrakcyjne 
stawki i fachowe podejście. Kontakt 
pod nr. tel 669 450 043
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– Mamy nadzieję, że tego 
typu spotkania, gdzie możemy 
wymienić doświadczenia, popa-
trzeć na dokonania koleżanek, 
staną się tradycją – mówi Ewa 
Chmielewska z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Skępsku.

Z uwagi na niezbyt sprzyja-
jącą aurę prezentacja dokonań 
KGW został przeniesiona do bu-
dynku świetlicy w Skępsku. Na 
stołach można było zobaczyć 
różnego rodzaju ozdoby, wypie-
ki, przetwory, a nawet nalewki. 

Koła gospodyń na terenie gminy 
mają długą tradycję:

– Obecnie w gminie działa 
17-18 kół – przybliża wójt Marek 
Ryłowicz. – Panie uczestniczą 
w wielu imprezach i uroczysto-
ściach. Są bardzo znane m.in. 
z pięknych wieńców dożynko-
wych. W przyszłym roku pla-
nujemy zmianę sposobu oceny 
wieńców, tak by o wyniku decy-
dowała publiczność oraz inter-
nauci.

Najstarsze KGW w gminie 

mają kilkadziesiąt lat, nie braku-
je też tych z krótszym stażem. 

– Nasze koło liczy ok. 10 
czynnych członkiń. Działamy od 
2012 roku po reaktywacji – mówi 
Mirosława Bajek, przewodniczą-
ca KGW Gałczewko. 

Organizatorzy spotkania 
w Skępsku przygotowali dla 
gości bogaty posiłek, a dla naj-
młodszych także zabawy anima-
cyjne. 

Tekst i fot. 
(pw)

Święto gospodyń
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę w Skępsku po raz pierwszy odbyło się spotkanie rodzinne dla pań 
z kół gospodyń wiejskich gminy Golub-Dobrzyń
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Przegrana w Chełmży
Czwartoligowy Sokół Radomin uległ w 8. kolejce Legii 
Chełmża 1:3 i z dorobkiem jednego punktu zamyka 
tabelę

Piłka nożna 

Drwęca nadal na zero
W siódmym meczu klasy okręgowej Drwęca Golub-Dobrzyń doznała siódmej 
porażki. Tym razem drużyna Łukasza Kierzkowskiego przegrała ze Startem 
Pruszcz 1:5

Piłka nożna

LEGIA CHEŁMŻA 
VS.

SOKÓŁ RADOMIN

3 (1: 1) 1
Gole

Piotr Marcinkowski 6’

Skład

Szponikowski – Piotrowski Robert, 
Piotrowski Piotr, Bruzdewicz, Jachowski 
Paweł, Jachowski Przemysław, Jachowski 
Waldemar, Marcinkowski P., Marcinkowski 
K., Piotrowski Paweł, Stefański, Szponikow-
ski Kamil (70’ Muchewicz)

ISKRA CIECHOCIN 
VS.

TOR LASKOWICE POMORSKIE

2 (0: 3) 5
Gole

Gorczyński 52, Kijewski 90’ 
(z karnego)

Skład

Marcinkowski – Jurgielski, Kulasiński, 
Ciechacki, Gorzyński, Janicki, Kijewski, 
Kruczyński, Łęgowski, Melnyk (78’ Sielski), 
Nurkowski

W sobotnie popołudnie pod-
opieczni Łukasza Drwięgi na sta-
dionie w Elgiszewie podejmowali 
Tor Laskowice Pomorskie. Goście 
w sześciu dotychczasowych po-
tyczkach zgromadzili na swoim 
koncie tylko pięć punktów (o dwa 
mniej od Iskry) i przed konfronta-
cją z LZS-em nie byli uznawani za 
faworytów.

Jedenastka z Ciechocina ro-
zegrała jednak najgorszy mecz 
w tym sezonie. Goście już do prze-
rwy prowadzili trzema bramkami 
i mogli w pełni kontrolować wi-
dowisko. Po zmianie stron Iskra 
zdołała wprawdzie dwukrotnie 
pokonać golkipera z Laskowic Po-
morskich, ale Tor również dołożył 
dwa trafienia i ostatecznie wygrał 
aż 5:2.

Sobotnia porażka była trzecią 
przegraną LZS-u z rzędu, a czwar-
tą w całym sezonie. Po dobrym 
początku rozgrywek w Ciechocinie 
można mówić o sporym kryzysie, 
którego przyczyny w krótkim wy-

wiadzie wyjaśnia obrońca Marcin 
Kijewski. Drużyna Łukasza Drwięgi 
musi powrócić na właściwy szlak, 
w przeciwnym razie znajdzie się 
na dnie tabeli, tuż nad Drwęcą Go-
lub-Dobrzyń. 

Okazja do rehabilitacji nada-
rzy się w sobotę, kiedy to Cie-
chocinianie wyjadą do Łochowa 
na starcie z tamtejszym Klubem 
Sportowym. 

(kl), fot. archiwum

– Mecz z Legią kontrolo-
waliśmy do utraty pierwszej 
bramki – wyjaśnia trener So-
koła, Sławomir Rożek. – Później 
straciliśmy niestety pewność 
siebie i baliśmy się rozgrywać 
piłkę. Po raz kolejny zaskoczo-
no nas ze stałych fragmentów 
gry. W samej końcówce byliśmy 
już mocno zmęczeni po Okrę-
gowym Pucharze Polski (Sokół 
przegrał w III rundzie z Mustan-
giem Ostaszewo 1:5), a miałem 
do dyspozycji tylko jednego 
gracza rezerwowego – dodaje 
szkoleniowiec.

W drużynie nie brakuje jed-
nak wiary w to, że złą passę da 
się odwrócić. 

– Większość naszych starć 
jest na tzw. styku. O wyniku de-
cydują drobne detale, a w nich, 
na razie, jesteśmy słabsi. Po-
pełniamy zbyt dużo prostych 
błędów, a naszą zmorą są rzu-
ty wolne i rożne w wykonaniu 
przeciwników. Od jakiegoś cza-
su mamy również kłopoty ka-
drowe, co weekend brak nam 
5-6 osób ze względu na kontu-

zje i obowiązki służbowe. Jeże-
li to wszystko się unormuje, to 
nasze wyniki będą lepsze. Do 
tego dojdą mecze przed własną 
publicznością, za którą bardzo 
tęsknimy. Bierzemy odpowie-
dzialność za porażki, nie szuka-
my wymówek, ciężko trenujemy 
i zaskoczymy jeszcze nie jed-
nego przeciwnika – zakończył 
optymistycznie Rożek. 

(kl)

– Do Pruszcza pojechaliśmy 
w bardzo wąskim składzie. Z wie-
lu względów w naszym busie za-
brakło Pukłackiego, Sadowskiego, 
Dariusza Gołosia, Bączkowskiego, 
Piotrowskiego, Dejewskiego i Bo-
nieckiego, a z grypą zagrali Boja-
nowski i Rutkowski – wyjaśnia tre-
ner MKS-u Łukasz Kierzkowski.

Mecz od początku nie ułożył 
się dla gości najlepiej. 

– Szybko straciliśmy dwa gole, 
które ustawiły przebieg rywaliza-
cji. W drugiej części premierowej 
odsłony złapaliśmy wprawdzie wła-
ściwy rytm, udokumentowaliśmy 

to bramką z rzutu karnego, ale po 
przerwie przeciwnik obnażył wiele 
naszych mankamentów i jeszcze 
trzy razy pokonał Bojanowskiego. 
Po takim starciu trudno powie-
dzieć coś pozytywnego – dodał 
Kierzkowski. 

W drużynie, po tylu porażkach, 
nastroje nie są najlepsze. 

– Trudno o optymizm, jeśli co 
weekend schodzimy z boiska po-
konani. Chłopacy wiedzą, że w kil-
ku konfrontacjach nie zasłużyli-
śmy na zerowy dorobek, bowiem 
traciliśmy punkty w niecodzien-
nych okolicznościach, w samych 

końcówkach meczów. Analizując 
obiektywnie to dwa ostatnie star-
cia przegraliśmy zasłużenie, bę-
dąc wyraźnie słabszym od rywali. 
Reszta gier to splot niewykorzy-
stanych szans, brak szczęścia i brak 
pewnych umiejętności. Mentalnie 
jesteśmy w dołku, ale wierzymy, że 
szybko z niego wyjdziemy – uważa 
Kierzkowski. 

Bez radykalnych zmian ciężko 
wierzyć w to, że MKS uniknie spad-
ku do A-klasy. 

– Chciałbym dokończyć tę 
rundę i zdobyć w niej kilka punk-
tów. Na razie skupiam się tylko 
nad tym. Czas na przemyślenia 
i decyzje nadejdzie po zakończe-
niu jesiennej kampanii. Mam wiele 
wymagań odnośnie drużyny, kilka 
kwestii wewnątrz szatni koniecznie 
musi się zmienić. Zawsze powta-
rzam piłkarzom, że profesjonalistą 
można być również w amatorskim 
klubie. Oni wiedzą to doskonale 
i muszą zrobić wszystko, by zwy-
ciężać. W pojedynkę trudno co-
kolwiek zadziałać, ale wierzę we 
wsparcie i przebudzenie zespołu – 
zakończył trener Kierzkowski

(kl)

Iskra bez formy 
PIŁKA NOŻNA  Wąska kadra, słaba frekwencja na treningach 
i gorsza dyspozycja grających zawodników – to główne przy-
czyny porażek Iskry Ciechocin. Drużyna po raz trzeci z rzędu 
musiała uznać wyższość przeciwnika w meczu o punkty klasy 
okręgowej

TRZY PYTANIA DO... MARCINA KIJEWSKIEGO, 
OBROŃCY ISKRY CIECHOCIN.

1. W sobotę przegraliście trzeci mecz z rzę-
du. Czy można zatem mówić o kryzysie dru-
żyny?

– W klubie od początku sezonu mamy proble-
my kadrowe. W poprzednich rozgrywkach treno-
wało z nami regularnie 22 zawodników, teraz nie 
możemy uzbierać ich nawet 8. Frekwencja na me-
czach również jest przerażająca. Przekłada się to 
na wyniki, a co gorsze, wpływa także na niecieka-
wą atmosferę z zespole. Najgorsze jest jednak to, 
że na razie nie wiele się zmienia.

2. Jak ze swojej perspektywy ocenisz star-
cie z Torem?

– Mecz mógł ułożyć się inaczej, gdybyśmy 
wykorzystali dwie dogodne okazje w pierwszym 
kwadransie meczu. Tradycyjnie zabrakło nam kil-
ku podstawowych graczy, wystąpiliśmy w ekspe-
rymentalnym ustawieniu i przegraliśmy po słabej 
grze.

3. Siedem punktów w siedmiu kolejkach, 
to wynik mało satysfakcjonujący. Zgodzisz się 
z tym?

– Oczywiście. Oczekiwania względem Iskry 
były zapewne wysokie, patrząc na rezultat z po-
przedniego sezonu. Założeniem klubu  na ten se-
zon jest jednak utrzymanie w klasie okręgowej. 
Chłopacy, którzy tu trenują będą walczyć o każdy 
punkt, bez względu na okoliczności.
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