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Miasto nieekologiczne
GOLUB-DOBRZYŃ  Na ostatniej sesji radni miejscy poruszyli 
tematy z zakresu ekologii. Wskazywali brak nasadzeń nowych 
drzew w Golubiu-Dobrzyniu i niewystarczającą edukację prze-
ciwsmogową. Okazało się, że miasto nie ma na to pieniędzy
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28 listopada podczas sesji 
miejskiej pojawił się temat braku 
nowej zieleni w mieście i jak bu-
merang powrócił temat smogu. 
Drzewami zainteresował się radny 
Szymon Wiśniewski.

Smog i brak płuc
– Zauważyłem, że w naszym 

mieście nie ma nowych nasadzeń 
drzew, dlaczego? – dopytywał Szy-
mon Wiśniewski. 

W imieniu miasta odpowie-
działa kierownik wydziału infra-
struktury.

– Nie mamy na to środków 
– mówiła Anna Czarnecka. – To 
znaczy, one są przewidywane, ale 
z powodu innych ważniejszych 
wydatków są przesuwane.

Odpowiedź ta zaniepokoiła 
radych, przy okazji wywołując te-
mat smogu.

– Jak to nie ma nowych na-
sadzeń, przecież tu chodzi o nasze 
płuca, zielone płuca naszego mia-
sta, tak ważne w obliczu tematu 
smogu, który pojawia się u nas co 
sezon – mówił Szymon Wiśniew-
ski. – Zresztą, z tym tematem też 
nic się nie robi. Miasto nie prowa-
dzi nawet edukacji przeciwsmogo-
wej.

Burmistrz na to odpowiedział, 
że przecież na terenie miasta jest 
gaz i są organizowane spotkania 
informacyjne, ale nie cieszą się 
one zainteresowaniem. Co do sa-
mej edukacji okazało się, że nie 

jest to takie proste. Przynajmniej 
zdaniem burmistrza.

– Nie mamy funduszy na ini-
cjatywę edukacji o smogu – mówił 
Mariusz Piątkowski. – Konkretne 
działania wiążą się z finansami.

Czy aby na pewno? Sprawę 
na gorąco jeszcze w korytarzach 
urzędu skomentował jeden z rad-
nych.

– Burmistrz swoimi mo-
nologami tzn. sprawozdaniami 
z działalności pomiędzy sesjami, 
w których przedstawia działania 
wszystkich podległych mu jedno-
stek, a nie swoje, zanudza radnych 
na każdej sesji. 

Dokończenie na str. 2

GOLUB-DOBRZYŃ   Nowa jakość w samorządzie

W środę 29 listopada na Zamku Golubskim działalność zainaugurowało 
Porozumienie Samorządowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Orga-
nizatorami pierwszego konwentu byli  członkowie kilku stowarzyszeń 
i komitetów, dotychczas aktywnie działających pod własną marką m.in. 
Wojciech Kwiatkowski. Wśród gości nie zabrakło poseł na Sejm RP Iwony 
Michałek. Podczas spotkania Jerzy Cieszyński, obecny wójt gminy Ciecho-
cin, ogłosił start w przyszłorocznych wyborach na burmistrza Golubia-
Dobrzynia. Więcej na stronie 3.                                            (ToB), fot. (nał)
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nauka się opłaca
PoWiAT  Uczniowie szkół średnich z naszego powiatu zostali 
nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce. Otrzymali stypendia 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezesa 
Rady Ministrów

Dokończenie ze str. 1
Ostatnio trwało to półtorej 

godziny. Zwróciliśmy uwagę, na 
nic to się zdało, dziś trwało dwie 
godziny. Do tego monologu jest 
przygotowana prezentacja, dzi-
siejsza zawierała ponad sto slaj-
dów. To przecież też urząd kosz-
tuje, a założę się, że taka edukacja 
przeciwsmogowa zmieściłaby się 
w połowie tych slajdów. Myślę, że 
prezentacja o szkodliwości złego 
palenia w piecach, zawarta w 50 
slajdach, byłaby już wystarczająca 
– mówił radny z opozycji.

– Do takiej formy nie potrzeba 
przecież wielkich nakładów finan-
sowych, można poprosić o współ-
pracę lokalne media i za ich po-
średnictwem to przekazać – dodał 
na sesji Wiśniewski.

Radny bierze sprawy 
w swoje ręce
Nie czekając na wsparcie fi-

nansowe z urzędu, którego jak się 
okazuje i tak by nie było, radny 
Krzysztof Skrzyniecki wziął spra-
wę w swoje ręce i prywatnie zaczął 

działać. Zgłosił on miasto Golub-
Dobrzyń do konkursu, w którym 
można wygrać czujnik przeciw-
smogowy.

– „Wiem czym oddycham” to 
konkurs skierowany do lokalnych 
społeczności i ich mieszkańców, 
którzy chcą monitorować stan ja-
kości powietrza w swojej okolicy 
– mówi Krzysztof Skrzyniecki. – 
W ramach akcji zostanie zainsta-
lowane 150 czujników w całej Pol-
sce. Zgłosiłem dwie lokalizacje do 
konkursu o czujnik smogowy dla 
naszego miasta. Na dzień dzisiej-
szy mamy wygrany czujnik w Do-
brzyniu (I miejsce w kraju), teraz 
powalczmy o czujnik dla Golubia.

Jak głosować? Należy wejść 
na stronę wiemczymoddycham.
pl w zakładkę: głosuj na czujnik, 
na mapie (lub za pomocą kodu 
pocztowego) odnaleźć lokalizacje 
w naszym mieście (dla ułatwienia 
podajemy, że mają one numery 51 
– Golub i 331 – Dobrzyń). Po odna-
lezieniu lokalizacji wystarczy klik-
nąć na przycisk głosuj, podać swoje 

Golub-Dobrzyń

Miasto nieekologiczne
dane i wysłać głos.

Źle na tle innych miast
Wychodzi zatem na to, że ma-

gistrat nie zachęca do działań eko-
logicznych i jak zwykle zasłaniając 
się brakiem funduszy, blado wypa-
da w porównaniu z innymi miasta-
mi np. z sąsiednią Brodnicą. Tam 
prowadzona jest kampania infor-
macyjna, a burmistrz wyposażył 
straż miejską w miernik do spraw-
dzania stężenia szkodliwych dla 
człowieka pyłów: PM 2,5 i PM 10. 

Municypalni sprawdzają jakość 
powietrza na brodnickich osiedlach 
i przekazują informacje mieszkań-
com poprzez stronę internetową 
urzędu miasta. Na koniec ubie-
głorocznego sezonu grzewczego, 
w marcu tego roku, podczas pro-
wadzenia pomiarów straż miejska 
na wniosek mieszkańców oraz 
z własnej inicjatywy skontrolowała 
42 kotłownie przydomowe w Brod-
nicy. W 22 przypadkach nie było 
uwag, natomiast w 15 przypad-
kach właściciele zostali pouczeni, 
na pozostałych siedmiu nałożono 

echem nAszych PublikAcji

Opublikowana w poprzednim numerze rozmowa z burmistrzem miasta Ma-
riuszem Piątkowskim na temat golubskiego rynku odbiła się szerokim echem 
w mieście. W redakcji rozdzwoniły się telefony, otrzymaliśmy maile i liczne ko-
mentarze sprawy. Cytujemy niektóre z nich i ogłaszamy konkurs.
– Burmistrz w swojej kampanii wyborczej obiecał ożywienie tej części miasta 
i co? I nic. To była przysłowiowa kiełbasa wyborcza, drugi raz skusić się na nią 
nie dam.
– Przed wyborami burmistrz obiecał, że będą spotkania z mieszkańcami 
w sprawie golubskiego rynku. Do dziś nikt się z nami nie spotkał, a kadencja ma 
się ku końcowi. Może nowy burmistrz wybrany w kolejnych wyborach pochyli 
się nad tym problemem.
– Burmistrz chyba nie zrozumiał intencji całej sprawy. Przecież nie chodzi 
o to, by znów robić rewitalizację i pompować miliony złotych w zamianę bruku 
z kwadratowego na zaokrąglony. Chodzi o to by mieć pomysł. Wystarczą nie-
wielkie koszty, by wesprzeć parafię, aby szopka bożonarodzeniowa mogła stać 
nawet tydzień, a nie kilka godzin. Wystarczy, aby dom kultury w okresie letnim 
wyszedł ze swoimi działaniami poza swoje mury. Jakiś koncert, przegląd czy 
teatr pod gołym niebem. No i samo miasto niech w końcu coś wymyśli, by za-
słynąć i przyciągnąć mieszkańców i turystów. Do tego nie potrzeba milionów.
 – Jak to miasto nie ma wpływu na czynsze czy wygląd kamienic? Ma! Wy-
starczy spotkanie z właścicielami kamienic i ugoda zwalniająca ich częściowo 
z podatku w zamian za niższe czynsze oraz dotacja na remont fasad kamienic, 
tak jak to robią w innych miastach.
– Zimą to chociaż ta choinka jakoś jeszcze zasłania ten pustynny obraz i nadaje 
klimatu. Może lepiej jakby ja zostawili na cały rok, przynajmniej cienia by trochę 
było i zieleni.
– Szkoda że Magda Gessler uzdrawia tylko restauracje, bo może uzdrowiła by 
nasz schorowany rynek.
– Moim zdaniem wymówką jest – „brak pomysłu”. Trzeba tylko chcieć i wyka-
zać odrobinę zaangażowania! Nasze miasto jest na tyle małe, że z łatwością 
można dotrzeć do mieszkańców i poprosić ich o pomoc i pomysły. Większość 
mieszkańców Golubia-Dobrzynia jest otwartych na nowe pomysły i chętnych 
do współpracy i działania na rzecz miasta, by żyło się w tej naszej małej spo-
łeczności lepiej. Rzeczywiście tęskni się za zielenią i spacerami po pięknym zie-
lonym. Może jakieś ciekawe miejsce na wspólne rodzinne pikniki, koce, kosze 
z jedzonkiem, na chwilę relaksu w tym całym zabieganiu. Nasze miasto może 
pochwalić się pięknymi zabytkami, zielenią, krętą rzeką. Idealne miejsce i wa-
runki na turystyczne miasteczko tętniące życiem. Trzeba tylko oszlifować ten 
diament.
Pełną wersję rozmowy z burmistrzem można przeczytać na stronie interneto-
wej www.golub-cgd.pl, a nasza redakcja ogłasza konkurs dla Czytelników na 
pomysł ożywienia golubskiej starówki. Propozycje prosimy przesyłać na adres 
mailaowy: t.ewald@wpr.info.pl. Najciekawsze nagrodzimy i opublikujemy.

oprac. Teresa Ewald

W toruńskim Planetarium 29 
listopada odbyło się spotkanie 
stypendystów marszałka woje-
wództwa. Uczniowie, którzy wy-
różniają się w nauce oraz w dzia-
łaniach na rzecz szkoły, otrzymali 
stypendia. Będą one wypłacane 
przez cały rok szkolny (po 300 zł 
miesięcznie). Nagrodę odebrała 
Weronika Olszewska z klasy IV 
technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych ZS w Kowalewie 
Pomorskim. W ubiegłym roku 
szkolnym osiągnęła średnią ocen 
5,00. Wśród nagrodzonych zna-
lazła się też uczennica klasy IV 
technikum ekonomicznego w Ze-
spole Szkół nr 2 w Golubiu-Do-
brzyniu Monika Żuchowska oraz 
Patrycja Lewandowska z liceum 
ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół nr 1 im. Anny Wazówny. 
Następnego dnia w toruń-

skim I LO odbyło się natomiast 
wręczenie stypendiów Prezesa 
Rady Ministrów. Otrzymała je 
Aleksandra Pokora z drugiej kla-
sy technikum żywienia i usług 
gastronomicznych ZS w Kowale-
wie Pomorskim. Stypendia trafi-
ły także do: Rafała Pietrkiewicza, 
unia klasy IV technikum ekono-
micznego (ZS nr 2) oraz Zuzanny 
Kwiatkowskiej z „Wazówny”. 

Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów przyznawane jest 
uczniom liceów i techników. Sty-
pendystą może zostać uczeń, 
który otrzymał promocję z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym 
najwyższą w danej szkole średnią 
ocen lub wykazuje szczególne 

uzdolnienia w co najmniej jed-
nej dziedzinie wiedzy, uzyskując 
w niej najwyższe wyniki, a w po-
zostałych dziedzinach wiedzy 
wyniki co najmniej dobre. 

Jakie plany mają wyróżniają-
cy się w nauce uczniowie? 

– Po ukończeniu techni-
kum i zdaniu matury chciałabym 
uczyć się nadal i studiować na 
kierunku związanym z zawo-
dem, którego uczę się w techni-
kum – mówi Weronika Olszew-
ska, uczennica klasy maturalnej. 
– Część pieniędzy przeznaczę na 
moje własne potrzeby i stud-
niówkę, a resztę będę wpłacać na 
konto i odkładać na studia. 

– Chciałabym pójść na stu-
dia w kierunku gastronomicz-
nym, umożliwiającym znalezie-
nie dobrej pracy jako kucharz, 
a później może nawet szef kuch-
ni – wyjaśnia Aleksandra Poko-
ra. – Zbliżają się święta, więc na 
pewno kupię bliskim prezenty, 
pomogę w domu w finansowych 
sprawach i oczywiście część pie-
niędzy przeznaczę na swoje po-
trzeby. 

Wszystkim nagrodzonym 
uczniom gratulujemy sukce-
sów. Ich przykład potwierdza, 
że nauka może się opłacać także 
w wymiarze finansowym.

(krzan) i (szyw) 
fot. nadesłane

mandaty karne za spalanie w ko-
tłowniach niedozwolonego opału. 
To na osiedlach. Brodnicka starów-
ka podczas modernizacji już ode-
tchnęła. Mieszkańcom zapropo-
nowano preferencyjne warunki do 
podłączenia się do ciepłowniczej 
sieci miejskiej. Również w kwestii 
samego podłączania się do gazu 
i modernizowania kotłowni na 
ekologiczne sprawa wygląda bar-
dziej optymistycznie.

– Rada Miejska Brodnicy wła-
śnie uchwaliła zasady udzielania 
dotacji mieszkańcom miasta, któ-
rzy chcą zmodernizować system 
ogrzewania swojego domu tzn. 
wymienić piec na gazowy, olejo-

wy albo podłączyć się do miejskiej 
sieci ciepłowniczej – informuje 
brodnicki radny Jan Kowalski. – 
Wysokość dotacji wynosi 80 proc. 
kosztów udokumentowanych, jed-
nak nie więcej niż trzy tysiące zło-
tych. Przedstawiciel naszego klubu 
wnosił o zwiększenie tej kwoty, 
argumentując ważnością tematu 
i natychmiastową koniecznością 
poprawy jakości powietrza nad 
Brodnicą, jednak burmistrz stwier-
dził, że „jak na razie na tyle miasto 
stać”. 

Ale to i tak na dużo więcej niż 
Golub-Dobrzyń.

(nał)
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 W ubiegłą środę sala lustrza-
na zamkowej restauracji wypeł-
niła się po brzegi. Na pierwszy 
roboczy konwent „Porozumienia 
Samorządowego Powiatu Golub-
sko-Dobrzyńskiego” przybyli sa-
morządowcy, radni, członkowie 
stowarzyszeń, działacze, słowem 
ludzie, którzy swoją aktywnością 
i pracą od wielu lat udowadnia-
ją że los powiatu i tworzących go 
gmin jest dla nich ogromną war-
tością. Organizatorami spotkania 
byli członkowie kilku stowarzyszeń 
i komitetów, dotychczas aktywnie 
działających pod własną marką, 
w tym – Czasu Dobrych Gospoda-
rzy, Zgody Powiatu Golubsko-Do-
brzyńskiego i komitetu Razem dla 
Gminy. Do nowej formacji zgłosiło 
się również kilkoro radnych dotąd 
niezrzeszonych. Gośćmi honoro-
wymi spotkania byli: poseł Porozu-
mienia Iwona Michałek oraz radny 
Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Marek Hildebrandt, 
także z ramienia Porozumienia.

– Postanowiliśmy połączyć 
siły wielu komitetów i stworzyć 
nową wartość, jaką będzie nasze 
Porozumienie Samorządowe Po-
wiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 
Dziś, już po połączeniu, możemy 
zaproponować otwartą formułę 
działania i zaprosić do współpracy 

z nami inne środowiska, stowarzy-
szenia i pojedyncze osoby. Nowe 
stowarzyszenie zamierza aktyw-
nie uczestniczyć w życiu społecz-
nym i politycznym, w tym wziąć 
aktywny udział w przyszłorocz-
nych wyborach samorządowych. 
Jest wśród nas kilkadziesiąt osób 
z ogromnym doświadczeniem sa-
morządowym, w tym ponad 30 
radnych gminnych i powiatowych. 
Taki potencjał gwarantuje efektyw-
ność przyszłych działań. Wierzę że 
uczestniczymy w historycznym 
wydarzeniu – mówił jeden z or-
ganizatorów spotkania Wojciech 
Kwiatkowski. 

Głos w sprawie nowo po-
wstałego porozumienia zabrał też 
obecny na spotkaniu Filip Szreter. 
Wyraził on nadzieję na poprawę 
sytuacji w powiecie i w mieście za 
sprawą działań zgromadzonych. 
Mocne wystąpienie miał wójt gmi-
ny Ciechocin Jerzy Cieszyński. Pa-
dły też pierwsze deklaracje.

– Jestem zaszczycony, że 
mogę współtworzyć Porozumie-
nie Samorządowe Powiatu Go-
lubsko-Dobrzyńskiego – mówił 
Jerzy Cieszyński. – Porozumienie 
jest i będzie stowarzyszeniem ko-
mitetów grup osób i osób, będzie 
płaszczyzną wspólnoty dla wszyst-
kich. Dla Porozumienia Samorzą-

dowego będzie ważny silny powiat, 
poszczególne grupy i jądro samo-
rządowej mapy, czyli miasto Go-
lub-Dobrzyń. To Porozumienie jest 
wyjątkowe, ponieważ jego inspira-
cją nie jest zajmowanie stanowisk 
i piastowanie funkcji dla same-
go zajmowania, a także leczenia 
osobistych kompleksów. Jesteśmy 
osobami, które odnajdują się we 
współczesnym świecie, które rozu-
mieją na czym polegają samorzą-
dowe mechanizmy i znają mocne 
oraz słabe strony powiatu golub-
sko-dobrzyńskiego. Powołaliśmy 
Porozumienie Samorządowe, żeby 
nadać powiatowi i miastu impuls 
rozwoju, impuls innowacji i szero-
ką perspektywę. Od kilkunastu lat 
w Golubiu-Dobrzyniu się admini-
struje, gdyba, domniema i obiecu-
je. Podziwiam mieszkańców za wy-
rozumiałość dla tak przeciętnych 
działań władzy samorządowej, 
która ciągle podkreśla, że nic nie 
można. Kto chce kierować i zarzą-
dzać miastem powiatowym, musi 
widzieć i wiedzieć, jak miasto bę-
dzie wyglądało za 2 lata, za 4, za 8, 
za 20 lat.

Jerzy Cieszyński podkreślał, że 
trzeba określić, opracować i wska-
zać kierunki rozwoju zgodne z po-
tencjałem i oczekiwaniami spo-
łeczności. 

Konwent oficjalnie otworzył Wojciech Kwiatkowski, 
poprzedni starosta golubsko- dobrzyński z ramienia CDG

R E K L A M A

GOLUB-DOBRZYŃ  29 listopada na Zamku Golubskim odbył się I konwent Porozumienia Samorządowego 
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Spotkali się na nim ludzie, dla których dobro naszego powiatu i miasta 
Golub-Dobrzyń jest najważniejsze. Padły pierwsze deklaracje

Porozumienie wystartowało

– Żyjemy w naszych środo-
wiskach, wiele widzimy, słyszymy 
i rozmawiamy, i niestety nie ro-
zumiemy tej jakości i wątpliwego 
administrowania – mówił Jerzy 
Cieszyński. - Dziś widzimy mega-
lomanię i wysublimowany egoizm 
kowalewsko – PSL-owski, tromta-
drację starostwa na poziomie PZPR 
i niestety bezruch, bezradność 
władz miasta. W naszym powiecie 
powstał taki triumwirat, którego 
celem i to jedynym, jest trwać przy 
władzy. Pora to zmienić. W do-
brym zarządzaniu samorządem, 
wszystko zaczyna się od pomysłu, 
ale żeby mieć pomysł trzeba rozu-
mieć świat, żeby z kolei rozumieć 
świat trzeba mieć świetną edu-
kację. Niestety tego nie widzimy 
w obecnych władzach. I dlatego 
członkowie Porozumienia Samo-
rządowego Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego postanowili wy-
brzmieć i konkretnym działaniem 
zapobiec dalszemu zaprzepaszcza-
niu rozwoju miasta i powiatu, za-
bierania im szans. Tym bardziej, że 
miasto i powiat posiadają ogrom-
ny, niewykorzystany potencjał. To 
musi być miasto dla mieszkańca, 
przedsiębiorcy, turysty, konesera 
kultury. 

Wystąpienie Jerzego Cieszyń-
skiego zostało nagrodzone grom-

kimi brawami. Tym bardziej, że 
złożył on odważną deklarację.

– Zamierzam zmienić obecny 
stan beznadziei w jakim znalazł się 
Golub-Dobrzyń i będę startował 
w przyszłorocznych wyborach sa-
morządowych na stanowisko bur-
mistrza miasta Golubia-Dobrzynia 
– zadeklarował Jerzy Cieszyński.

Spotkanie na zamku trwało 
do późnych godzin wieczornych. 
Zebrani wymieniali się spostrzeże-
niami i pomysłami na, jak to okre-
ślali, lepsze jutro dla mieszkańców 
miasta i powiatu.

– Na zamku w Golubiu-Do-
brzyniu spotkali się wyjątkowi 
mieszkańcy tego miasta i powiatu, 
którzy chcą zmieniać swój region 
– mówi poseł Iwona Michałek. – 
Porywające wystąpienie miał kan-
dydat na burmistrza Jerzy Cieszyń-
ski, który chce uratować to miasto 
przed pogłębiającą się degradacją. 
Przedstawił on program dla Go-
lubia-Dobrzynia. Razem z radnym 
sejmiku Markiem Hildebrandtem 
zaoferowaliśmy wsparcie tej tak 
ważnej inicjatywie. Organizujemy 
silną ekipę na wybory samorzą-
dowe, bo wsie, miasta i miastecz-
ka czekają na nowych, twórczych 
i pracowitych radnych wszystkich 
szczebli.

Tekst i fot. (nał)  

Sala lustrzana w zamkowej restauracji była wypełniona po brzegi

Jerzy Cieszyński oznajmił, że 
w przyszłorocznych wyborach 
zamierza ubiegać się o stanowisko 
burmistrza miasta Golub-Dobrzyń
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Konkurs przygotowała Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, wraz ze 
szkołą z Lisewa. Na zaproszenie 
odpowiedziało pięć szkół z terenu 
gminy. Do zadań konkursowych 
należało m.in. napisanie wiersza 
o tematyce profilaktycznej, przy-
gotowanie prac plastycznych oraz 
wystawienie drużyn na turniej 
wiedzy. Trzyosobowe ekipy miały 
za zadanie odpowiedzieć na pyta-
nia z wiedzy ogólnej o używkach, 
takich jak: alkohol, narkotyki, pa-
pierosy. Po zsumowaniu punktów 
wygrała szkoła z Ostrowitego, 
przed Węgierskiem i Lisewem. 
Nagrody w konkursie były atrak-
cyjne. Najlepsze szkoły otrzyma-
ły czeki na: 500 zł, 300 zł i 200 zł. 
Uczestnicy wyjechali na wycieczkę 
do kina, a także otrzymali nagrody 
ufundowane przez GKRPA.

Gminna komisja odbywa cy-

kliczne spotkania, podczas których 
omawiane są problemy mieszkań-
ców, związane z rożnego rodzaju 
używkami. W tym roku komisja, 
wraz z powiatem, współorganizo-
wała imprezę o przeciwdziałaniu 
dopalaczom. Jesienią w szkołach 
rozdawano dzieciom kamizelki 
odblaskowe oraz przeprowadza-
no pogadanki. Do placówek  za-
praszano także teatrzyki, które 
wystawiały spektakl o tematyce 
profilaktycznej.  Jeszcze w grud-
niu planowana jest kolejna akcja 
związana z dopalaczami, tym ra-
zem w Gałczewie.  W punkcie pro-
wadzonym przez komisję osoby 
dotknięte problemem uzależnie-
nia mogą spotkać się z terapeutą 
i psychologiem. Rocznie udziela się 
kilkudziesięciu tego typu porad. 

(pw)
fot. nadesłane

Konkurs polegał na oddawa-
niu głosów na biblioteki, które 
mogły liczyć na atrakcyjne na-

grody. Najlepsze placówki wy-
walczyły spory zapas pozycji 
książkowych. Biblioteka w No-

wogrodzie zajęła 69. miejsce (na 
999. możliwych). Oddano na nią 
niemal 10 tysięcy głosów. Dzięki 
temu zaangażowaniu na biblio-
tecznych półkach pojawiło się 
50 nowych książek wartych 1250 
zł. 

Kierownik książnicy Daria 
Wrzesińska dziękuje czytelni-
kom za ogromne zaangażowa-
nie i wszystkie oddane głosy. 
Wygrane książki dostępne będą 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nowogrodzie i jej filiach.

Tekst i fot.(pw)

Prace na wspomnianym od-
cinku polegały na wyrównaniu 
i wzmocnieniu podbudowy, wyko-
naniu poszerzeń, poboczy i zjaz-
dów, a następnie położeniu dywani-
ka asfaltowego. Prace wykonywała 
firma z Lipna. Pieniądze na remont 
pochodziły z środków budżetowych 
gminy Golub-Dobrzyń. 

Od końca wakacji w gminie 

Golub-Dobrzyń oddano do użytku 
drogi w: Macikowie, Cieszynach, 
Sokoligórze oraz Ruźcu. To łącznie 
niemal 4 km nowych nawierzchni 
asfaltowych. W budżecie na przy-
szły rok zaplanowano moderniza-
cję kolejnych kilkunastu fragmen-
tów dróg gminnych. 

(pw)
fot. nadesłane

Sołectwem Borówno od 
kwietnia 2015 roku kieruje Adam 
Styczeń. Mimo młodego wieku 
podjął się tego wyzwania, stając do 
wyborów. Jak sam mówi, nie boi 
się nowych wyzwań i godzi pracę 
w gospodarstwie (o powierzchni 
24 hektarów) z funkcją sołtysa. 
Pomaga mu w tym dzielnie żona 
Dorota, która na co dzień zajmuje 
się wychowaniem dwójki dzieci.

Sołectwo nie jest duże, za-
mieszkuje je około 450 mieszkań-
ców. Jednak spośród nich, tylko 
dziewięciu zajmuje się uprawą 
ziemi. Większość pracuje w oko-
licznych zakładach pracy w Ko-
walewie Pomorskim i Toruniu. 
W ostatnim okresie w Borównie 
powstało 95 nowych domów. 

– Jaki jest budżet sołectwa?
– Na 2017 rok wyniósł 19,6 tys. 

zł. Większość środków przeznaczy-
liśmy na utrzymanie dróg lokal-
nych. Na ten cel wydamy w tym 
roku ponad 14 tys. zł. Kupiliśmy już 
kamień wapienny na przebudowę 
drogi Borówno – Nowy Dwór. Cała 
inwestycja była realizowana przez 
gminę Kowalewo Pomorskie. 1 tys. 
zł przeznaczyliśmy dla jednostki 
OSP w Rychnowie Wielkim. Pra-
wie 800 zł otrzymał również klub 
sportowy „Sokół”. Utrzymanie ga-
bloty ogłoszeniowej to koszt po-
nad 200 złotych. Prawie 2,5 tys. zł 
trafiło na działalność kulturalna 
w naszym sołectwie.

– Jeżeli już mowa o działal-
ności kulturalnej, to jak się ona 
przedstawia w sołectwie?

– Nasze sołectwo nie posia-
da własnej świetlicy. Mamy tylko 
działkę, na której w przyszłości 

planujemy postawić wiatę, ale 
obecnie nasze imprezy są z tego 
względu ograniczone. Korzysta-
my gościnnie z Domu Kultury 
w pobliskim Rychnowie Wielkim. 
Nasza współpraca z sołtysem tej 
miejscowości jest bardzo dobra. 
W tym roku został zorganizowany 
festyn rodzinny na działce gmin-
nej oraz wspólny festyn, właśnie 
z sołectwem Rychnowo Wielkie. 
Okazją do zabawy było zakoń-
czenie inwestycji drogowych na 
terenie Borówna. Już teraz myśli-
my o wspólnym sylwestrze. Nasi 
mieszkańcy bardzo chętnie włą-
czają się do  konkursów. Bierzemy 
udział w akcji „Sprzątanie świata” 
czy też konkursie „Piękna gmi-
na”. Dużą aktywność prezentują 
też w organizowanych na terenie 
gminy imprezach sportowo-kul-
turalnych.

– Czy współpraca z samo-
rządem lokalnym w Kowalewie 
Pomorskim układa się pozy-
tywnie?

– Tak, jest na bardzo dobrym 
poziomie. Przykładem są nasze 
inwestycje drogowe. Dzięki do-
brej współpracy mamy położony 
w tym roku chodnik przy drodze 
powiatowej relacji Mlewiec – 
Wielka Łąka. Również w tym roku 
została wykonana droga relacji 
Borówno – Nowy Dwór. Są to in-
westycje bardzo kosztowne i bez 
wsparcia instytucji samorządo-
wych nie mogłyby powstać. 

Rozmawiał i fot.
Marek Wiśniewski

Sołtys borowno – Sołectwem Borówno od 2015 roku kieruje Adam Styczeń

Profilaktycznie 
przeciw uzależnieniom
Walka z nałogami poprzez uświadamianie najmłod-
szych – to główny cel konkursu „Wolni od uzależnień”, 
który pod patronatem wójta gminy Golub-Dobrzyń 
zorganizowano w Szkole Podstawowej w Lisewie 24 
listopada.

Gmina Golub-Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń

Głosowali, teraz mogą czytać 

Kilometr nowej drogi 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie znalazła się wśród 120 zwycięskich 
bibliotek w pierwszej edycji akcji Kinder Mleczna Kanapka – „Przerwa na wspól-
ne czytanie”.

We wtorek 28 listopada odebrano 998 metrów nowej 
jezdni w Białkowie. 

Gmina Golub-DobrzyńNasze sołectwo, 
nasze sprawy

KOWALEWO POMORSKIE  Borówno to małe sołectwo, w któ-
rym nowe domy powstają „jak grzyby po deszczu”. Czy świad-
czy to o zamożności mieszkańców?
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Nie tylko o historii
GOLUB-DOBRZYŃ  W poprzednim wydaniu naszego Tygo-
dnika napisaliśmy o powstaniu czasopisma naukowego „Rocz-
nik Zamku Golubskiego”. O powodach stworzenia periodyku 
i planach na przyszłość opowiada redaktor naczelny dr Tomasz 
Chrzanowski 

– Skąd wziął się pomysł po-
wołania „Rocznika Zamku Go-
lubskiego”? Kto zasiada w jego 
redakcji i radzie?

– Z tego, co mi wiadomo, wła-
dze golubskiego zamku od dawna 
planowały powołanie do życia wy-
dawnictwa ciągłego, dokumentu-
jącego zamkowe przedsięwzięcia, 
natomiast idea samego rocznika 
pojawiła się wiosną tego roku. Jej 
orędownikiem od samego począt-
ku stał się prezes Oddziału PTTK 
Stefan Borkowicz. W tym miejscu 
pragnę podziękować raz jeszcze 
zarządowi oddziału za udzielo-
ne mnie i całej redakcji poparcie. 
Powołaliśmy dwa organy, które 
będą odpowiedzialne za warstwę 

merytoryczną i or-
ganizacyjną czaso-
pisma. W redakcji, 
poza mną, zasiada 
pięć osób, wśród któ-
rych znajdują się ba-
dacze specjalizujący 
się w poszczególnych 
epokach historycz-
nych, posiadający już 
w swym dorobku pu-
blikacje poświęcone 
dziejom Golubia-Do-
brzynia i okolic. Chce-
my również przed-
stawiać działalność 
zamku, dlatego w re-
dakcji znalazły się też 
osoby odpowiedzial-
ne za „teraźniejsze” 
zagadnienia. Drugi 
z organów to rada 
redakcyjna, do której 
zaprosiliśmy między 
innymi szereg auto-

rytetów ze świata nauki, których 
zainteresowania badawcze doty-
czą dziejów ziemi chełmińskiej 
i dobrzyńskiej, czy szerzej: Pomo-
rza i północnego Mazowsza.

– Co znajdziemy w roczni-
ku?

– „Rocznik Zamku Golubskie-
go” ma spełniać dwa podstawowe 
zadania. Z jednej strony ma być 
czasopismem naukowym, po-
święconym dziejom naszego mia-
sta i regionu, biorącym aktywny 
udział w humanistycznym dys-
kursie. Ma wyrażać zaintereso-
wania badawcze, oby jak najlicz-
niejszego, środowiska skupionego 
wokół golubskiego zamku. Z dru-
giej strony ma dokumentować 

działalność tegoż zamku, którego 
oferta kulturalna, edukacyjna, ale 
i rozrywkowa, staje się na naszych 
oczach coraz bogatsza. Będzie-
my się starali w każdym nume-
rze czasopisma przedstawiać jak 
najbardziej rzetelną kronikę, jak 
i zwracać większą uwagę na takie 
imprezy jak: konkursy krasomów-
cze czy konkurs dla młodzieży 
licealnej „Polska – Szwecja: po-
między współpracą a rywalizacją”, 
który od tego roku organizuje-
my z golubskim Oddziałem PTTK 
i Markiem Beygerem. Tak więc 
„Rocznik Zamku Golubskiego” 
będzie się składał z dwóch pod-
stawowych działów: naukowego 
i sprawozdawczego.

– Wraz z powstaniem rocz-
nika regularnie będą odbywały 
się spotkania historyczne. Jaki 
jest ich cel?

– Tak, idei powołania do ży-
cia czasopisma naukowego towa-
rzyszy również chęć otwarcia się 
na badaczy dziejów regionu. Co 
kwartał członkowie redakcji będą 
przygotowywać spotkania z histo-
rią na Zamku Golubskim, miejscu, 
które według nas doskonale się 
do tego nadaje. Dzięki temu bę-
dziemy na bieżąco z najnowszymi 
ustaleniami historyków, arche-
ologów, etnologów, dotyczącymi 
przeszłości naszego regionu. Na te 
spotkania zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Golubia-Dobrzynia 
i okolic. Najbliższe odbędzie się 
w ostatni piątek lutego przyszłego 
roku.

Rozmawiał: 
Szymon Wiśniewski

fot. (szyw)

Na czele redakcji Rocznika stoi 
dr Tomasz Chrzanowski

Golub-Dobrzyń

Zagłosuj na szkolny projekt
Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu po raz trzeci bierze udział w konkursie 
„Projekt z Klasą”, organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Przygotowany 
przez uczniów projekt nazywa się „Architekci Serc”. Młodzież prosi o głosy. 

– Chcąc upowszechnić ideę 
wolontariatu, pragniemy podzie-
lić się tym, co mamy: umiejętno-
ściami, które zdobyliśmy w szko-
le, wolnym czasem, a przede 
wszystkim własnym sercem 
– podkreślają uczniowie klasy 
II technikum architektury krajo-
brazu. 

Młodzież, wraz z opiekunami, 
planuje zorganizować cykl spo-
tkań z młodzieżą ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Wielgiem oraz mieszkań-

cami Domu Pomocy Społecznej 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

– W ramach spotkań planu-
jemy wykonanie czterech ma-
kiet ogrodów, przedstawiających 
cztery pory roku – tłumaczy 
Gabriela Kaliska, opiekun mło-
dzieży, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych. – Chcielibyśmy 
przeprowadzić także warszta-
ty w ogrodzie ziołowym w Ma-
cikowie, razem z najstarszymi 
mieszkankami tej miejscowości 
oraz zaprojektować i wykonać 

kwiatowy parter ogrodowy obok 
budynku Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Wiel-
giem i stworzyć zielnik wspólnie 
z podopiecznymi ośrodka. 

Aby oddać głoś na projekt 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu wystarczy wejść na 
stronę konkursu Nowa Era: www.
projektzklasa.pl i oddać głos na 
projekt nr 01141. Głosowanie po-
trwa do 14 grudnia. 

(szyw)

Ekologia i tradycja 
Gmina Golub-Dobrzyń ogłosiła trzy konkursy zwią-
zane z działaniami ekologicznymi oraz symbolami 
gminy. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Najbliżej rozstrzygnięcia jest 
konkurs na najpiękniejszą le-
gendę, uzasadniającą powstanie 
nowego herbu gminy Golub-Do-
brzyń. Termin składania prac mija 
11 grudnia, a legendy mogą pisać 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów. Przypominamy, że 
gmina od tego roku posiada nowy 
herb, zgodny z zasadami heraldy-
ki. Przedstawia dwie korony prze-
dzielone białą wstęgą Drwęcy na 
czerwonym tle. 

Drugi z konkursów doty-
czy wykonania pracy plastycznej 
dowolną techniką na temat „Fo-
liowym reklamówkom mówimy 

stop”. Konkurs adresowany jest 
ponownie dla dzieci, a termin 
składania prac mija 11 grudnia. 

Najwięcej czasu mają miło-
śnicy kręcenia filmów. Z myślą 
o nich gmina przygotowała kon-
kurs na Ekofilm. Obraz nie może 
być dłuższy niż 10 minut. W tym 
konkursie mogą wziąć udział nie 
tylko dzieci, ale i dorośli. Jedynym 
warunkiem jest zamieszkiwanie 
na terenie gminy Golub-Dobrzyń.  
Filmy można zgłaszać do 30 mar-
ca. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone do 21 maja 2018 roku.

(pw)

O zagrożeniach w sieci 
Golubsko-dobrzyńscy policjanci porozmawiali z mło-
dzieżą z Zespołu Szkół nr 2 o świadomym korzystaniu 
z internetu. 

Golub-Dobrzyń

Policjantka spotkała się 
z uczniami klas V i VI oraz ucznia-
mi Gimnazjum Plastycznego. Za 
pomocą prezentacji multime-
dialnej zostały pokazane formy 
cyberprzemocy, a więc: wyzwi-
ska, straszenie, poniżanie innych 
osób w internecie lub przy użyciu 
telefonu, robienie komuś zdjęć, 
rejestrowanie filmów bez zgody 
drugiej osoby, publikowanie w in-
ternecie lub rozsyłanie telefonem 
zdjęć, filmów lub tekstów, które 
obrażają lub ośmieszają inne oso-
by. Młodzi ludzie dowiedzieli się, 
że wszystkie te zachowania niosą 

ze sobą konsekwencje prawne.
– Policjantka przestrzegała, 

aby chronić swoją prywatność 
w wirtualnym świecie i że obda-
rzanie zaufaniem osoby pozna-
nej w sieci może przynieść nega-
tywne skutki. Dlatego uczniowie 
uczuleni zostali, aby być bardzo 
ostrożnym w kontaktach z oso-
bami nieznajomymi – tłumaczy 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Na zakończenie spotkania 
uczestnicy mogli zadawać pyta-
nia. 

(ToB), fot. KPP

R E K L A M A  W  C G D

TEL.  608 688 587
z A D z w o ń
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pamiętają o zesłańcach
GOLUB-DOBRZYŃ  Pod koniec II wojny światowej wojska ra-
dzieckie po wejściu do Golubia-Dobrzynia zatrzymały, a następ-
nie wywiozły na teren ZSRR liczną grupę mieszkańców naszego 
miasta. Z niewoli do kraju wróciło niewielu. Ich potomkowie 
zawiązali Koło Sybiraków

– W tym roku mijają do-
kładnie 72 lata od momentu, gdy 
mieszkańcy Golubia-Dobrzynia 
i okolic zostali wywiezieni w głąb 
Rosji, do obozów pracy – mówi 
Ewa Kaźmierkiewicz, lider rodzin 
Sybiraków z Golubia-Dobrzynia. 
– Z naszego terenu wywieziono 

ponad 100 mieszkańców.  
Dla uczczenia ich pamięci, 

ostatniego dnia listopada, grupa 
lokalnych patriotów, skupiona 
w Społecznym Komitecie „Przy-
wrócić Pamięć”, odsłoniła pamiąt-
kowy obelisk (ustawiony obok 
kościoła w Golubiu). Obecnie spo-

łecznicy chcą założyć koło miej-
skie Związku Sybiraków w Golu-
biu-Dobrzyniu. 

Wybrano już władze koła. 
Prezesem została Ewa Kaźmier-
kiewicz. Sekretarzem wybrano 
natomiast Mariana Pniewskiego, 
a skarbnikiem Alicję Szymań-
ską. Przed władzami gorący czas. 
Trzeba nakreślić plan działań 
i pozyskać członków. Do koła 
może wstąpić każda osoba de-
portowana do ZSRR lub członek 
jej rodziny. Wszyscy chętni mogą 
się skontaktować w tej sprawie 
z Ewą Kaźmierkiewicz pod nume-
rem telefonu: 508 265 279.

Na początku przyszłego roku 
planowana jest uroczysta inau-
guracja działalności Koła „Sybia-
raków”, z udziałem władz miasta 
i zarządu z Toruniu. 

Tekst i fot. (Maw)

Ewa Kaźmierkiewicz oraz Marian Pniewski 
z Koła Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu

Jesień w poezji
Powiatowy Przegląd Poezji „Idzie jesień przez park” 
był okazją do szerzenia kultury i mowy polskiej wśród 
najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.

Golub-Dobrzyń

Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna im. Ks. Ksawerego 
Malinowskiego w Golubiu-Do-
brzyniu od kilkunastu już lat orga-
nizuje Powiatowy Przegląd Poezji 
„Idzie jesień przez park”. W te-
gorocznej, już dwunastej edycji, 
wzięła udział grupa uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów 
naszego powiatu. 

– Przegląd jest promowa-
niem wśród dzieci i młodzieży 
poezji polskiej, zachętą do czyta-
nia i poznawania języka polskiego 
– mówi Barbara Wasiluk, dyrek-
tor książnicy w Golubiu-Dobrzy-
niu. – Uczymy konsumpcji kul-
tury, bo zaczyna się od małych 
rzeczy, czyli wierszy i małych 
fragmentów literackich. Zaszcze-
piamy bakcyla sięgania po książki 
i poprawnego posługiwania się 
językiem polskim. 

W konkursie wzięło udział 
ponad trzydziestu uczniów, któ-
rzy recytowali wybrane przez sie-
bie wiersze. Dominowały utwory 
znanych polskich poetów: M. Ko-
nopnickiej, A. Asnyka, J. Tuwima 
czy też L. Staffa. 

Jury pod przewodnictwem 
Grażyny Jaworskiej uznało, że 
konkurs wygrała, w katego-
rii szkół podstawowych, San-
dra Tułodziecka z Zespołu Szkół 
w Zbójnie. Natomiast w kategorii 
gimnazjów zwyciężczynią zosta-
ła Małgorzata Skrzyniecka z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gałczewie. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody książkowe ufundowa-
ne przez starostwo powiatowe, 
a wszyscy uczestnicy – dyplomy 
i drobne upominki.

Tekst i fot. (Maw)

Gmina Golub-Dobrzyń

Wróżby u przedszkolaków 
Do andrzejkowych tradycji powróciły przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Gałczewie. 

Podczas zabawy andrzejko-
wej do najmłodszych uczniów 
ZSP w Gałczewie przybyła Cza-
rownica z Księżyca, by poprowa-
dzić wróżby. Dzieci w różny spo-
sób dowiadywały się, jaka czeka 
ich przyszłość. 

Wróżby przeplatane były za-
bawami oraz pląsami przy weso-
łej muzyce. Dzieci mogły tańczyć 
z czarownicą, latać na jej miotle, 
przebierać się w czarodziejskie 
ubrania czy zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie w „andrzejkowej 
fotobudce”. Uczyły się czarodziej-
skich zaklęć, poznawały magiczne 
rekwizyty. Na koniec czekał na 
nich słodki poczęstunek.

(pw), fot. nadesłane

GMINA RADOMIN  Po nowej drodze 
                                z Radomina do Gaju

Kilka tygodni temu w gminie Radomin dokonano odbioru kolejnego od-
cinka drogi, tym razem nr 110329C, prowadzącej z Radomina do Gaju. 
Zmodernizowany odcinek o długości 998 m i szerokości jezdni 4 m wyko-
nano w nowoczesnej technologii. Nawierzchnia była stabilizowana środ-
kiem chemicznym z dodatkiem cementu oraz bitumem. Na całej długości 
drogi wykonano zjazdy do przyległych pól oraz ustawiono oznakowanie 
pionowe. Gmina Radomin pozyskała pieniądze (87,5 tys. zł) na moderni-
zację drogi z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w związku 
z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych.

(ToB), fot. nadesłane 



Świata zostaną Niemcy. Mają nie-
samowitą generację piłkarzy. 
W ostatnim Pucharze Konfederacji 
oraz w Mistrzostwach U-21 w Pol-
sce pokazali, że „siła rażenia” jest 
ogromna. Na obecną chwilę jest to 
moim zdaniem najlepsza drużyna.

3. Moim marzeniem jest, aby 
czarnym koniem mistrzostw była 
kadra Adama Nawałki. 

Stawiam jednak na dwójkę 
z drużyn – Szwecja, Chorwacja.

4. Najlepszym zawodnikiem 
mistrzostw będzie zawodnik mi-
strzów świata. Dlatego stawiam na 
„mózg środka pola” Toniego Kro-
osa.
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echa losowania
SONDA  Po losowaniu grup piłkarskich Mistrzostw Świa-
ta postanowiliśmy zadać kilka pytań osobom związanym ze 
sportem w regionie

1. Jak oceniasz szanse na awans Polaków z grupy?

2. Kto sięgnie po puchar świata?

3. Kto będzie czarnym koniem turnieju?

4. Który piłkarz zostanie największą gwiazdą mistrzostw?

Kamil Nowatkowski, tre-
ner KS-u Piłkarz Golub-Dobrzyń

1. Szanse oceniam na pewno 
wysoko. Uważam, że trafiliśmy do-
brze, nie mamy żadnego rywala 
poza naszym zasięgiem, ale z dru-
giej strony nikogo nie można lekce-
ważyć. Jestem przekonany, że nasza 
reprezentacja do każdego meczu 
będzie gotowa w 100 procentach, 
zarówno mentalnie jak i fizycznie 
i spokojnie awansuje z pierwszego 
miejsca

2. Nie wyobrażam sobie innej 
odpowiedzi. Będzie to Polska. Poza 
nami spore szanse mają jeszcze 

Francuzi, może zatem finał Polska-
Francja?

3. W kategorii czarnego konia 
również upatruję Polaków, bo-
wiem, pomimo wysokiej pozycji 
w rankingu i dobrych rezultatów, 
ich szanse przez piłkarskich eks-
pertów nie są oceniane wysoko. Do 
tego grona zaliczyłbym również Ni-
gerię i Belgię.

4. Nie stawiam na nikogo 
z grona wielkich gwiazd, bowiem ci 
piłkarze będą przemęczeni po dłu-
gim sezonie. Może Anthony Martial 
z Francji, Gabriel Jesus z Brazylii, 
lub nasz Piotrek Zieliński.

Piotr Marcinkowski, 
napastnik Sokoła Radomin
1. Szanse oceniam wysoko, 

choć nie popadam w hurraopty-
mizm. Mamy solidny zespół, nasi 
zawodnicy grają w wielu dobrych 
europejskich klubach, ale czasami 
to nie wystarcza. Mimo wszystko, 
grupa mogła trafić się o wiele 
gorsza, chociaż wiadomo jak to 
jest w piłce, mecz meczowi nigdy 
nie jest równy.

2. Trudno ocenić. Stawiał-
bym na Niemców, ale Brazylia czy 
Hiszpania też nie odstają od gro-
na faworytów. Niemcy to jednak 
drużyna z największym potencja-
łem, średnia wieku w ich ekipie 
jest jedną z najniższych w zesta-
wieniu, a ich kadra jest na praw-
dę szeroka i myślę, że będzie to 
miało ogromny wpływ na wynik 

na Mistrzostwach.
3. Polska. Mówię to z pełnym 

przekonaniem, gdyż nasz kraj 
nie jest stawiany w gronie fawo-
rytów, co obrazowała sytuacja, 
kiedy podczas losowania każdy 
chciał nas w swojej grupie. Myślę, 
że jeśli nie będzie w naszej kadrze 
problemów zdrowotnych to zaj-
dziemy na prawdę daleko.

4. Jest wielu młodych i uta-
lentowanych piłkarzy, tak więc 
określenie kto zostanie najwięk-
szą gwiazdą mistrzostw jest ta-
kim „ślepym strzałem”. Nigdy 
nie wiadomo kto i kiedy osiągnie 
szczyt swojej formy. Przykładem 
prosto z naszego podwórka może 
być Bartosz Kapustka, po którym 
nikt nie spodziewał się świetnego 
występu na Mistrzostwach Euro-
py. Jednak zaraz po nich zauwa-

żyliśmy spadek jego formy. Nie 
da się na ten moment przewi-
dzieć kto zostanie gwiazdą Mi-
strzostw i wydaje mi się, że to 
jeden z uroków futbolu.

Łukasz Kierzkowski, tre-
ner MKS-u Drwęcy Golub-Do-
brzyń

1. Trafiliśmy do trudnej gru-
py, ponieważ każda drużyna, 
z którą spotkamy się w pierwszej 
fazie prezentuje różny styl gry. 
Zagramy z silnym fizycznie i nie-
przewidywalnym Senegalem.

Bardzo trudnym przeciw-
nikiem jest Kolumbia, która 
prezentuję finezyjny,techniczny 
futbol, mając w składzie gwiazdy 
(Cuadrado, James Rodriguez). Na-
leży pamiętać że reprezentacja 
Kolumbii praktycznie za każdym 
razem uzyskuje awans do Mi-
strzostw Świata z piekielnie trud-
nej grupy Ameryki Południowej. 
Japonia charakteryzuje się  za to 
wybieganym, szybkim i zaawan-
sowanym technicznie zespołem 
o wysokim potencjale mental-
nym. Mimo wszystko uważam 
że wyjdziemy z grupy, po bardzo 
zaciętych meczach , które będą 
„na styku” do ostatnich minut 
każdego spotkania.

2. Wydaje mi się, że Mistrzem 

Jakub Franciszek Trawiń-
ski, redaktor strony LZS Iskry 
Ciechocin

1. Nasi piłkarze trafili do 
trudnej grupy na MŚ. Drużyny 
z naszej grupy mają inne style 
gry niż drużyny europejskie. 
Senegalczycy i Japończycy są 
bardzo sprytni i szybcy. Oba-
wiam się, że Japończycy i Sene-
galczycy mogą naszych piłkarzy 
zmęczyć fizycznie i w szybkim 
czasie zdobyć kilka bramek. 
W drużynie Kolumbii mają swo-
ją gwiazdę – Jamesa Rodrigu-
eza, mają też innych dobrych 
piłkarzy. Będzie ciężko, żeby 
nasi piłkarze wyszli z grupy, ale 
myślę, że kadra trenera Ada-
ma Nawałki ostatecznie ten cel 
osiągnie. 

2. Jest kilku faworytów do 
zdobycia PŚ. Myślę, że o głów-
ny tytuł walczyć będą Niemcy, 
Brazylia, Hiszpania, Argentyna 
i Portugalia. 

3. Czarnym koniem turnieju 

może być Polska. Dlaczego? Bo na 
Euro 2016 we Francji świetnie się 
prezentowali, doszli do ćwierćfi-
nału, przegrywając z późniejszym 
Mistrzem Europy – Portugalią. 
Mamy świetnych piłkarzy, gra-
jących w klubach zagranicznych. 
Dla większości kadry MŚ w Rosji 
mogą być ostatnim wielkim tur-
niejem w ich karierze, dlatego 
uważam, że mogą się pokusić na-
wet o medal. 

4. Trudno jest stwierdzić, kto 
będzie gwiazdą mundialu w Rosji. 
Myślę że o miano najlepszego pił-
karza Mistrzostw Świata w Rosji 
powalczą Robert Lewandowski 
i Leo Messi.

Bartek Olkowski, 
piłkarz Promienia 
Kowalewo Pomorskie

1. Nie dopuszczam in-
nej myśli jak wyjście z gru-
py.

2. Po Puchar Świata się-
gną mocni Niemcy. 

3. Mam nadzieje, że bę-
dzie to Polska.

4. Życzę tego Lewan-
dowskiemu, to oznaczało-
by, że zagraliśmy znakomi-
ty turniej.

Sławomir Rożek, 
trener Sokoła Radomin
1. Grupa jest wbrew po-

zorom wyrównana, ale brak 
awansu Polaków na pewno 
byłby zawodem. Trudnością 
dla Polaków będzie to, że nie 
zagrają z europejskimi dru-
żynami, ale mimo wszystko 
uważam, że przejdą oni do 
dalszego etapu.

2. Wygrają Niemcy.
3. Czarnym koniem zo-

stanie Chorwacja.
4. W tej kategorii sta-

wiam na reprezentanta Bra-
zylii – Neymara.
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Nie będzie podwyżek opłat sądowych 

Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z propozycji nowe-
lizacji Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach 
sądowych. Zmiany miały dotyczyć m.in. kosztów uzyskania roz-
wodu (podwyżka z 600 zł do 2000 zł) czy rozwiązania spółki 
(z 2 do 5 tys. zł). Z 30 do 100 zł miała wzrosnąć także minimal-
na opłata sądowa. 
– Zmiany dotyczące opłat, zawarte w projekcie reformy Kodeksu 
postępowania cywilnego, miały charakter propozycji i jak cała 
reforma zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. 
Z uwagi na negatywne opinie w kwestii opłat Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie będzie podtrzymywać tych propozycji – po-
daje resort na swojej stronie internetowej.

Oszuści znów podszywają się pod ZUS 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed ko-

lejnymi oszustami, działającymi metodą „na pracow-

nika ZUS”. Tym razem podejrzane osoby proponują 

spotkania w sprawie dziedziczenia składek z sub-

konta w zakładzie i konta w OFE. Rzekomo ma to 

być usługa płatna. ZUS przypomina, że pracownicy 

nie dzwonią do klientów z propozycją jakiegokolwiek 

doradztwa � nansowego, a tym bardziej nie chodzą 

z ofertą poradnictwa do domów. 

Rozwiń sport w swojej gminie 

Ruszył nabór wniosków do ministerialnego programu 
„Sport Dla Wszystkich w 2018 r.”. Do� nansowane zostaną 
takie zadania jak m.in. upowszechnianie sportu w rodzinie 
oraz w różnych grupach społecznych czy upowszechnianie 
sportu w środowisku wiejskim. O wsparcie mogą starać się 
organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach 
podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie 
upowszechniania sportu i kultury � zycznej. Wnioski należy 
składać osobiście, drogą pocztową, w formie przesyłki ku-
rierskiej oraz przesłać elektronicznie w systemie AMODIT do 
20 grudnia 2017 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie póź-
niej niż do 20 lutego 2018 r. W puli znalazły się aż 24 mln 
zł. Więcej informacji na stronie www.msit.gov.pl. 

Lepsza opieka dla bezdomnych 
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o po-mocy społecznej. Propozycja zakłada m.in. po-wstanie nowego rodzaju placówki opiekuńczej – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Takie instytucje mają zapewnić wsparcie osobom wymagającym częściowej (nie całodobowej) pomocy w zaspokajaniu codzien-nych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Usługi mają być ukierunkowane na wzmacnia-nie aktywności społecznej, co zwiększy szanse na wyjście z bezdomności.  

Kary za cofanie liczników 

Resort sprawiedliwości przygotowuje przepisy, które mają ukrócić pro-
ceder „przekręcania” liczników w używanych samochodach. Za każde 
cofnięcie licznika ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzie-
nia. Kara obejmie zarówno zlecającego oszustwo, jak i wykonawcę, 
np. mechanika. Przepisy zadziałają analogicznie w przypadku, gdy 
właściciel auta nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany 
całego licznika na nowy. Przy każdej kontroli policja, straż granicz-
na, Inspekcja Transportu Drogowego, żandarmeria wojskowa i służby 
celne będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika 
kontrolowanego samochodu. Dane tra� ą do centralnej ewidencji po-
jazdów, dzięki czemu będzie możliwe wykrywanie oszustów. 

Sprawne światła to podstawa 

Policja zainicjowała kampanię „Twoje światła – 
Twoje bezpieczeństwo”, która ma uświadomić, 
jak ważne jest prawidłowe ustawienie świateł 
pojazdu. Kierowcy będą mogli bezpłatnie spraw-
dzić i wyregulować oświetlenie na stacjach kon-
troli funkcjonujących pod patronatem Instytutu 
Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych 
w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Akcję 
zaplanowano na 9 i 16 grudnia. Dokładny wykaz 
punktów znajduje się na stronie: yanosik.pl/dobre-
swiatla. 

Rozłóż dług w ZUS na raty

Od stycznia przyszłego roku zmienią się zasady opłacania składek. Przed-
siębiorcy będą mogli dokonywać opłat tylko jednym przelewem na swój nu-
mer rachunku składkowego. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na 
wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Jeśli przedsiębiorca posiada zadłużenie 
w ZUS, wówczas bieżące wpłaty najpierw będą pokrywać istniejący dług, 
a dopiero w następnej kolejności będą przypisywane na bieżące należności. 
Można jednak skorzystać z rozłożenia zadłużenia na raty. Dzięki temu przed-
siębiorcy będą mogli spłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a ZUS za-
wiesi prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne. Ważne, by osoby, 
które mają zadłużenie z tytułu składek i zgłosiły się do dobrowolnego ubez-
pieczenia chorobowego, spłaciły zaległości lub zawarły z ZUS układ ratalny 
do końca roku. Jeśli tego nie zrobią, od nowego roku mogą wypaść z ubez-
pieczenia chorobowego.
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Zwierzaki pod ochroną 
PRAWO  Hodowla zwierząt futerkowych nie jest popularnym 
działem rolnictwa, a za jakiś czas może zupełnie zniknąć. Więk-
szą ochronę prawną mają mieć nie tylko norki, ale i psy 
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Póki co, prace nad ustawą 
trwają. Rolników może zaintere-
sować plan poszerzenia katalogu 
czynów, które są uważane za znę-
canie się nad zwierzętami. Dojdzie 
tu m.in. trzymanie psów na łań-

cuchu. W okresie przejściowym 
łańcuch ma zostać wydłużony do 
5 metrów. Ze wsi mają także znik-
nąć pseudohodowle psów i kotów 
rasowych. 

Prawo może najbardziej ude-
rzyć w hodowców zwierząt futer-
kowych. Początkowo planowano, 
że tego typu działalność prze-
stanie być legalna po 5 latach od 
wprowadzenia przepisów. Obecnie 
mówi się, że okres vacatio legis zo-
stanie wydłużony do 10 lat. 

Polska jest obecnie drugim co 
do wielkości producentem futer 
w Europie. Rocznie sprzedajemy 
ok. 10 milionów skór! Hodowcy 
są stanowczo przeciw zamykaniu 
tego działu rolnictwa. „Ogranicza-
nie hodowli zwierząt futerkowych 
w Polsce spowoduje wzrost liczby 

hodowanych tych zwierząt w Da-
nii, innych krajach skandynaw-
skich, krajach nadbałtyckich i Ro-
sji. Hodowla przeniesie się do Chin, 
gdzie nie są respektowane jakie-
kolwiek przepisy dotyczące do-
brostanu zwierząt hodowlanych. 
Przeciwnicy hodowli zwierząt fu-
terkowych powinni rozważyć, czy 
lepiej hodować je w dobrych wa-
runkach w Polsce i Europie, czy 
też w innych krajach, w których 
nie ma nadzoru nad dobrostanem 
zwierząt” – czytamy w oświadcze-
niu Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Zwierząt Futerko-
wych. 

Zatrudnienie w branży fu-
trzarskiej znajduje w Polsce ok. 50 
tys. osób. 

(pw)

Ile można dorobić?
1 grudnia zmieniły się kwoty ważne dla dorabiających 
rolników. Otrzymując więcej niż podane limity, nara-
żają się oni na zmniejszenie lub zawieszenie emery-
tury lub renty. 

Finanse

Od początku tego miesiąca 
kwota miesięcznego przycho-
du skutkująca zmniejszeniem 
emerytury lub renty wynosi 70 
proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, czyli 2979 zł. Za-
wieszenie świadczeń następuje, 
gdy rolnik otrzymuje 130 proc. 
tego wynagrodzenia, czyli 5532 
zł. Zmiana ma związek z opubli-
kowaniem przez GUS wysokości 
średniego wynagrodzenia. Obec-
nie wynosi ono 4255 zł 59 gr. 

Kolejną ważną informacją 
z KRUS-u jest możliwość ubiega-
nia się o umorzenie składek na 
ubezpieczenie społeczne za trze-

ci i czwarty kwartał tego roku. 
To pewna ulga dla rolników, któ-
rzy zostali poszkodowani przez 
wiosenne przymrozki. By z niej 
skorzystać, należy dostarczyć do 
KRUS-u podanie z prośbą o umo-
rzenie oraz kserokopię protokołu 
z oszacowania strat, sporządzo-
nego przez komisję (straty przy-
mrozkowe w produkcji muszą 
być wyższe niż 30 proc.), a także 
oświadczenie o otrzymanej po-
mocy de minimis. Inna forma 
pomocy to odroczenie terminów 
płatności bieżących składek lub 
rozłożenie ich na dogodne raty. 

(pw)

Mur przed ASF?
Walka z afrykańskim pomorem świń trwa. O ile do-
tąd zagrożenie było tylko hipotetyczne, to pojawienie 
się chorych dzików na zachodnim brzegu Wisły po-
kazuje, że choroba może dotrzeć w krótkim czasie do 
niemal każdego krańca Polski. 

Profilaktyka

Najnowszym pomysłem jest 
specustawa, która da zwiększone 
uprawnienia m.in. myśliwym. Ten, 
kto zaangażuje się w odstrzał dzi-

ków, ma otrzymać 6 dodatkowych 
dni urlopu.

Reakcję polityków wywołało 
znalezienie pierwszych padłych 

Akcja charytatywna

Podsumowanie pomocy 
Od nawałnic z końca sierpnia tego roku minęło już kilka miesięcy. Pomoc dla po-
szkodowanych pochodziła także od rolników. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza 
podsumowała akcję. 

Dla rolników z naszego regio-
nu Warmińsko-Mazurska Izba Rol-
nicza zebrała 35 ton zbóż. Była to 
przede wszystkim dobrej jakości 
pszenica paszowa. Dodatkowo do 
poszkodowanych trafiło 40 balo-
tów sianokiszonki. Ubezpieczyciel 
izb rolniczych przekazał 20 tys. zł 

oraz podarował sprzęt OSP Gąsawa 
koło Żnina. Walne Zgromadzenie 
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolni-
czej w październiku postanowiło 
przekazać 30 tys. zł na zakup ma-
teriału siewnego dla poszkodo-
wanych z powiatów bydgoskiego, 
nakielskiego, sępoleńskiego, tu-

cholskiego i żnińskiego. Wystar-
czyło to na 15 ton nasion. Pomoc 
rozdzielali powiatowi radni izb 
rolniczych. Cenny przykład pły-
nął także z naszych okolic. Gmina 
Golub-Dobrzyń uzbierała jesienią, 
wraz z powiatową radą izb rolni-
czych, aż 40 tys. zł.

Konkurs

Rolnik nad szachownicą
25 listopada w Przysieku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
przeprowadził V Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników. 

Spory odsetek rolników lubi 
w wolnej chwili zagrać w gry logicz-
ne, w tym w szachy. W Przysieku 
najmłodsi szachiści mieli mniej niż 
12 lat. Łącznie do zawodów stanęło 
61 rolników lub dzieci gospodarzy 
z ośmiu województw. Organiza-
torzy z otwartymi rękoma witali 
zarówno tych początkujących, jak 

i doświadczonych. Najlepszym sza-
chistą został Piotr Majas z Wielko-
polski. Drugie miejsce zdobył Da-
wid Niekraś z tego samego regionu. 
Honor naszego województwa ura-
tował Antek Paprocki, który wygrał 
w kategorii do 12 lat. Najlepszym 
dorosłym rolnikiem z woj. kujaw-
sko-pomorskiego okazał się Stani-

sław Paprocki. 
Kolejna okazja do spróbowania 

sił przy szachownicy w przyszłym 
roku. Organizatorzy pragną dotrzeć 
do jeszcze szerszej grupy rolników. 
Zachęcamy do trenowania i pozna-
wania zasad królewskiej gry. 

(pw)

Innowacje

Żuczek sprawdza pola
Tydzień temu pisaliśmy o amerykańskim konkursie 
na najlepsze amatorskie roboty rolnicze. Podobna 
rywalizacja odbyła się także w Wielkiej Brytanii. Po-
wodem do dumy jest zwycięstwo naszego zespołu 
studentów, którzy opracowali Żuk bota - robota wy-
krywającego chwasty. 

na ASF dzików w pobliżu Warsza-
wy. Podstawowym celem stało się 
stworzenie bariery na granicy z Bia-
łorusią i Ukrainą. Miałaby uniemoż-
liwić przechodzenie na naszą stro-
nę chorych zwierząt. Graniczne 
rzeki nie stanowią zapór, bo dziki 
potrafią znakomicie pływać. 

Zdania co do skuteczności po-
stawienia na granicy muru lub pło-
tu są podzielone. Wirus i tak może 
do nas przeniknąć, np. z transpor-
tem mięsa ze wschodu. 

(pw)

(pw)

Studenci Politechniki Gdań-
skiej nad konstrukcją robota 
pracowali przez dwa lata. Jego 
zadaniem jest rozpoznawa-
nie chwastów. Rodzimy robot 
pokonuje pole na podstawie 
wskazań GPS, rozpoznaje prze-
szkody i chwasty, przeprowadza 
precyzyjny oprysk oraz wziął 
udział w konkurencji w stylu wol-
nym. Wygraliśmy w kategorii pre-
cyzyjnego oprysku. 

Żuk bot to na razie urządze-

nie jedyne w swoim rodzaju, ale 
gdyby wdrożyć je do masowej 
produkcji, ułatwiłoby uprawę 
roli. Precyzyjny oprysk to przede 
wszystkim oszczędności na środ-
kach ochrony roślin. To także 
działanie, które poprawia kondy-
cję ekosystemu, m.in. nie wpływa 
negatywnie na owady zapylające. 
Przy okazji rolnik ma łatwy do-
stęp do istotnych danych, jak wil-
gotność gleby i stan roślin. 

(pw)
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Czy zadania domowe to dobry pomysł?
EDUKACJA  Lekcja bez zadania domowego dla wielu nauczycieli wydaje się niepełna. Nadmiarem prac, 
które mają wykonywać w domu, zajął się Rzecznik Praw Dziecka, a Instytut Badań Edukacyjnych wskazuje 
na niską ich efektywność. Czy prace domowe w obecnym świecie to dobry pomysł na spędzanie popołu-
dnia przez dzieci?

Rzecznik Praw Dziecka Ma-
rek Michalak napisał list w spra-
wie zadań domowych do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 
„Uczniowie są przemęczeni, 
zniechęceni do zajęć szkolnych, 
nie mają możliwości odpoczynku 
oraz szans na realizowanie i roz-
wijanie pasji. Nauczyciel zadający 
obszerną pracę domową zwykle 
nie wie o pracach zadawanych 
z innych przedmiotów, czego 
efektem jest wielogodzinne spę-
dzanie czasu przeznaczonego na 
odpoczynek, na nauce - nawet 
do późnych godzin wieczornych” 
– pisze w liście rzecznik. 

Praca domowa nie jest zła. 
Pozwala przećwiczyć materiał 
omawiany na lekcji, uczy samo-
dyscypliny, organizacji. Zadań, 
niestety, jest zbyt wiele, przez 
co osiągany efekt jest odwrotny. 
Uczniowie są zniechęceni i prze-

męczeni. Prowadzi to często do 
objawów wypalenia, podobnego 
do występującego w życiu doro-
słych wypalenia zawodowego.

Pytanie, które należy sobie 
postawić to: czy zadawanie za-
dań domowych to jedyny spo-
sób na przyswojenie wiedzy 
szkolnej? Polski system eduka-
cji, który był tworzony dla dzieci 
dorastających w zupełnie innej 
rzeczywistości silnie osadził ta-
kie przekonanie wśród nauczy-
cieli. Potrzebna jest więc zmiana 
świadomości nauczycieli. Ro-
dzice uważają, że są nadmiernie 
angażowani w edukację dzieci. 
Dziecko powinno realizować po 
lekcjach swoje pasje, rozwijać 
zainteresowania i spędzać czas 
z rodziną.

Jak pokazują badania Insty-
tutu Badań Edukacyjnych, tylko 
2 proc. nauczycieli uważa prace 

domowe za niekonieczne. Zale-
cenia specjalistów z Europy Za-
chodniej mówią, że uczniowie 
podstawówki nie powinni po-
święcać na zadania domowe ze 
wszystkich przedmiotów więcej 
niż 20 do 40 minut dziennie, a li-
cealiści - więcej niż dwie godziny. 
Badania przeprowadzone około 4 
lat temu pokazują, że im więcej 
czasu uczniowie poświęcali na 
zadania domowe, tym mniejszy 
był wzrost ich wiedzy.

W Szkole Podstawowej nr 323 
w Warszawie od początku roku 
szkolnego 2016/2017 nauczycie-
le nie zadają uczniom zadań do 
domu. Za wzór swojego postępo-
wania podają przykład Finlandii. 
Prac domowych się tam prawie 
nie zadaje, a poziom nauczania 
i wyniki uczniów są na wysokim 
poziomie. W Polsce, przy okazji 
reformy oświaty, nie pojawił się 

żaden projekt takiego rozporzą-
dzenia - jak przekonują kurato-
rzy, nie musiał, bo każda szkoła 
może zlikwidować prace domo-
we na własną rękę. „Szkoła może 
zadecydować i wpisać do swoje-
go statutu, że nie ma zadań do-
mowych. To znaczy, że nauczy-
cielom nie wolno ich zadawać” 
- mówi Marek Gralik, kujawsko-
pomorski kurator oświaty na ła-
mach portalu tvn24.pl. 

Wykonanie zadań w domu 
ma sens pod warunkiem, że 
uczeń opanował treści nauczania 
na lekcjach i jest w stanie wyko-
nać je samodzielnie. Nauczyciele 
skarżą się, że podstawa progra-
mowa jest przeładowana treścia-
mi i muszą „pędzić”, aby ją zre-
alizować. Stąd powstają sytuacje, 
w których część ćwiczeń ucznio-
wie muszą wykonywać w domu. 
Rodzice muszą wspierać swoje 

dzieci, a nie zawsze mają moż-
liwości czasowe bądź intelektu-
alne. Czy złoty środek istnieje? 
Reforma oświaty nie przyniosła 
bezpośrednich rozwiązań, pozo-
staje liczyć na zdrowy rozsądek 
pedagogów.

Sławomir Żebrowski, 
ekspert Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Edukacji Nauczycieli

Promocja

Pozbądź się bólu kręgosłupa 
metodą rodem z Nowego Jorku
Boli cię kręgosłup? Dokuczają skurcze łydek? Przewiało? Twoim problemem 
jest rwa kulszowa bądź barkowa? Jeśli chcesz sobie pomóc skutecznie i szybko, 
wybierz się do specjalisty, do gabinetu terapii manualnej. Usuń ból kręgosłupa 
z Ludmiłą Maciejewską metodą Mytnikconcept.

Ku radości ludzi cierpiących na 
ból kręgosłupa oraz bóle pocho-
dzące od niego, na rynku terapii 
w Golubiu-Dobrzyniu znalazła się 
Ludmiła Maciejewska. Dała się już 
poznać jako profesjonalistka od 
masaży leczniczych.

Terapeutka ukończyła studia 
z dziedziny rehabilitacji i szkołę 
medyczną w zawodzie technik ma-
sażysta. Pytamy, co sprawiło, że 
cieszy się tak dobrą opinią wśród 
pacjentów? Odpowiada, że lubi pra-
cować z ludźmi chorymi i rozumie 
ich problemy: – Mam solidne wy-

kształcenie, ale nie zaprzestałam 
dalszej nauki. Sukces zawdzięczam 
pewnej metodzie, która polega na 
masażu leczniczym oraz pozwala 
na szybkie określenie i rozpozna-
nie przyczyny bólu. 

Uruchomić samoleczenie
Techniki metody są ściśle okre-

ślone, mają precyzyjną kolejność 
i reguły dawkowania. Są one wyni-
kiem wieloletniej praktyki twórcy. 
– Metoda powstała w Nowym Jor-
ku, a ja uczyłam się jej u samego 
twórcy, chiropraktyka Kazimierz 
Mytnika. W zabiegach tego typu 

bardzo istotne jest dawkowanie, 
w zależności od stopnia bólu. Po-
nieważ każdy organizm jest inny, 
metoda musi być indywidualnie 
dostosowana do pacjenta – wyja-
śnia pani Ludmiła.

Metoda pomaga w szybkim 
powrocie do zdrowia, bo celowana 
jest w przyczynę, a nie objawy bólu. 
Techniki specjalistyczne polegają 
na ucisku, ugniataniu i rozcieraniu. 
Działają na skórę, mięśnie, tkankę 
łączną i okostną w określonych 
okolicach ciała. Terapia wywiera 
wpływ na układ nerwowy, który 
często jest przyczyną bólu kręgo-
słupa i okolic. Taka metoda pozwala 
na uruchomienie procesu samole-
czenia organizmu, który nie działał 
z powodu dużego napięcia mięśni, 
spowodowanego na przykład przy-
kurczami czy schorzeniami. Jest 
bezpieczna nawet w schorzeniach 
u osób starszych, u których często 
występuje osteoporoza czy oste-
ofitoza kręgów.

Terapia sprawdza się w likwi-
dowaniu problemów pochodzących 
od dysfunkcji kręgosłupa i mięśni 
(np. bóle głowy, bóle w odcinku 
szyjnym, drętwienia rąk, rwa bar-

kowa, rwa kulszowa, rwa udowa, 
bóle w odcinku szyjnym, bóle w od-
cinku piersiowym, lędźwiowym, 
bóle nóg) i wielu innych schorze-
niach, z którymi inne terapie sobie 
nie radzą. Metodę można stosować 
leczniczo oraz profilaktycznie. War-
to podkreślić, że regularność zabie-
gów, czyli profilaktyka, jest bardzo 
ważna. Zapobiega nawrotom bólu 
i problemom związanym ze scho-
rzeniem kręgosłupa.

– To najlepsza forma masażu 
w terapii kręgosłupa, z jaką się spo-

tkałam. Efekty, jakie widzę podczas 
pracy z pacjentami są zachwycają-
ce – dodaje Ludmiła Maciejewska.

Zdrowie w prezencie
W gabinecie pani Ludmiły 

można zakupić kartę podarunko-
wą na zabieg lub serię zabiegów. To 
dobry pomysł na prezent dla bli-
skiej osoby bądź pracownika z róż-
nych okazji: Bożego Narodzenia, 
imienin, urodzin, Dnia Kobiet, Dnia 
Matki, walentynek. Karty podarun-
kowe są bardzo oryginalne, pięknie 
wykonane.

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

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna 
pod nr. tel. 882 787 070 

pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00
Dni przyjmowania w Golubiu-Dobrzyniu : środa i sobota, 

w pozostałe dni przyjmuje w Toruniu
Więcej informacji na stronie www.polskiemasaze.pl, www.mytnik.pl

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru 

przyniesie Czytelnikom spokój i radość. 
Niech każda chwila świąt 

Bożego Narodzenia 
żyje własnym pięknem, 
a Nowy Rok obdaruje 

pomyślnością i szczęściem

życzy
Gabinet Terapii Manualnej

Ludmiła Maciejewska
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Brodnica
 W sobotę 9 grudnia o 18.30 w Brodnickim Domu Kultury będzie można obejrzeć 

film „Najlepszy” z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Obraz wyreżyserował Łukasz 
Palkowski, który wcześniej nakręcił m.in. „Bogów” (o życiu prof. Zbigniewa Religi). Po 
seansie planowane jest spotkanie z Jerzym Górskim, mistrzem świata w triathlonie, 
którego historia posłużyła jako scenariusz do filmu.  

Wąbrzeźno
 7 grudnia o 17.00 w WDK tradycyjnie zostanie rozegrany Mikołajkowy Turniej 

Szachowy dla dzieci i młodzieży. Nad rozgrywkami czuwać będzie Arkadiusz Żabiński. 
Na zwycięzców czekają nagrody. Więcej informacji pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 24, 
535 436 071. 

 W sobotę 9 grudnia warto wybrać się do WDK na Ogólnopolski Konkurs Orkiestr 
Dętych. Początek o 12.00. Nasz tygodnik jest patronem medialnym tego wydarzenia. 

 Dzień później na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie wystawcy z całego regionu 
będą mogli wziąć udział w Miejskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Zgłoszenia są 
przyjmowane do 4 grudnia. Podczas tegorocznego jarmarku będą prezentowane prace 
twórców ludowych, rękodzielników, lokalnych artystów a także regionalne produkty 
spożywcze oraz ozdoby bożonarodzeniowe.  

Golub-Dobrzyñ 
 6 grudnia mikołajki organizuje Golub-Dobrzyń. Od 18.00 na Placu 1000-lecia 

będzie można zobaczyć występ iluzjonisty. W programie także odpalenie iluminacji 
oraz losowanie prezentów. Wstęp wolny. 

 W każdą środę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na bezpłatny 
kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. Więcej informacji pod numerem: 
56 683 24 05. 

 Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu ogłosił Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej 
kolęda, kolęda...”. Impreza odbędzie się 15 grudnia o 10.00. Zgłoszenia są przyjmow-
ane do 7 grudnia. Uczestników oceni jury składające się z wykładowców Publicznej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.kulturagolub.eu.

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

Rypin
 W sobotę 9 grudnia w godz. 10.00-14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Rypin (ul. Lipnowska 4) odbędzie się Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy. Goście 
będą mogli zakupić świąteczne ozdoby oraz spróbować tradycyjnych przysmaków. 
Impreza jest organizowana co roku z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Rypin i Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Patronat nad wydarzeniem objął 
wójt gminy Rypin. 

 12 grudnia o 16.00 w Sali Wystaw i Promocji centrali Miejsko-Powiatowej Bib-
lioteki Publicznej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie 
Klubu Filmowego oraz projekcja filmu „21 gramów” w reżyserii Alejandro González 
Iñárritu. Na skutek pewnego wypadku przecinają się ścieżki trojga bohaterów: Paula, 
Jacka i Christiany. Ich relacje są nasycone uczuciami o niezwykle wysokiej tempera-
turze – od przyjaźni i miłości, po obsesję i nienawiść. Wstęp wolny. 

 19 grudnia o 16.00 w książnicy spotkają się miłośnicy filozofii. Tym razem 
tematem dyskusji w ramach Klubu Filozoficznego będzie „Stworzenie i początek 
wszechświata”. Wstęp wolny. 

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Kolędowanie z gwiazdą 
GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 16 grudnia o 19.00 w golubsko-
dobrzyńskim domu kultury kolędy zaśpiewa Grażyna Łoba-
szewska. Nie zabraknie też utworów z nowej płyty artystki pt. 
„Sklejam się”

Grażyna Łobaszewska de-
biutowała w latach siedemdzie-
siątych. Ukończyła Podstawową 
Szkołę Muzyczną w Gdańsku, 
w klasie fortepianu. W 1971 roku 
zaśpiewała na Festiwalu Piosenki 
Radzieckiej w Zielonej Górze, a kil-
ka miesięcy później przeniosła się 
do Poznania. Tam jej kariera na-

brała rozpędu.
W 1974 roku wokalistka po 

raz pierwszy wystąpiła na Festi-
walu w Opolu. Dwa lata później 
zdobyła nagrodę dziennikarzy za 
utwór „Nocny spacer”. W 1978 roku 
przyszła pora na trzecią nagrodę 
za piosenkę „Zwierciadło czasu”, 
a w 1991 roku Łobaszewska wygra-

ła festiwal kompozycją 
„Wszystko co złe omija 
mnie”. 

Artystka wielokrotnie 
występowała z czołowy-
mi muzykami jazzowymi, 
m.in. z Januszem Skow-
ronem i Krzysztofem 
Ścierańskim. Brała udział 
w festiwalach jazzowych 
w Kaliszu, Krakowie, Lu-
blinie, Wrocławiu, a tak-
że za granicą: w Danii, 
Szwecji, Hiszpanii, RFN 
i Kuwejcie. Koncertowała 
także we Francji i Stanach 
Zjednoczonych. Wylanso-
wała takie przeboje jak: 
„Czas nas uczy pogody”, 
„Brzydcy” czy „Piosen-
ka o ludziach z duszą”. 
W 2012 roku otrzymała 
Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. 

W lutym tego roku 
ukazał się nowy krążek 
wokalistki zatytułowany 
„Sklejam się”. Płyta po-
wstała we współpracy 
z zespołem Ajagore, wy-
konującym muzykę folk. 
Album obfituje w róż-
norodne brzmienie, od 
popu, soul, aż po akcenty 
rockowe. 

W Golubiu-Dobrzy-
niu z pewnością nie za-
braknie premierowego 
materiału, ale ze względu 

na zbliżające się święta, publicz-
ność usłyszy także kolędy. Bilety 
kosztują 30 zł w przedsprzedaży 
i 40 zł w dniu koncertu. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
w sekretariacie Domu Kultury lub 
pod nr. tel. 56 683 2408. 

(ToB)
fot. DK Golub-Dobrzyń

O pokonywaniu barier 
W piątek 15 grudnia o 17.00 w lipnowskim kinie Na-
wojka będzie można obejrzeć film „Historia Marii”. 
Po seansie planowane jest spotkanie z dr Hanną Ru-
domską, nauczycielką dzieci i młodzieży głuchonie-
widomej. 

Lipno

Film opowiada prawdziwą hi-
storię niesłyszącej i niewidomej od 
urodzenia Marie Heurtin, żyjącej 
we Francji pod koniec XIX wieku. 
Dziewczynka nie potrafi komu-
nikować się ze światem. Wresz-
cie trafia do placówki edukacyj-
nej Larnay Institut, prowadzonej 
przez zakonnice. Tak rozpoczyna 
się niezwykła przyjaźń i wyjąt-
kowa relacja Marie z siostrą Mał-
gorzatą, która od początku widzi 
w niepełnosprawnej dziewczynce 

ogromny potencjał i zmienia ją nie 
do poznania. 

Warto zostać w kinie po pro-
jekcji, na spotkaniu z dr Han-
ną Rudomską, która zajmuje się 
kształceniem dzieci i młodzieży 
głuchoniewidomej w Kujawsko-
Pomorskim Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla 
Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 
i Niewidomej im. L. Braille’a w Byd-
goszczy. Bilety kosztują 10 zł. 

(ToB)

Region

Przypomną Ciechowskiego
W sobotę 16 grudnia w toruńskim klubie Od Nowa już po raz 16. czołowi artyści 
polskiej sceny muzycznej zagrają Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechow-
skiego, lidera Republiki. 

Ciechowski jest jedną z naj-
ważniejszych postaci w historii 
polskiej kultury. Z toruńską Re-
publiką nagrał takie utwory jak: 
„Biała flaga” czy „Telefony”. Two-
rzył też jako „Obywatel G.C.”. Ar-
tysta zmarł w 2001 roku, wtedy 
też Republika zakończyła działal-
ność. 

Po śmierci lidera, środowisko 
muzyczne i fani co roku w grud-
niu spotykają się w klubie Od 
Nowa, by przypomnieć twórczość 

kultowej formacji i Obywatela 
G.C. Na scenie pojawiają się zna-
komici artyści. Piosenki Republiki 
śpiewali już m.in. Kasia Kowalska, 
Małgorzata Ostrowska, Raz Dwa 
Trzy, Ania Dąbrowska, Robert 
Gawliński czy Grzegorz Turnau. 

Tradycją grudniowego kon-
certu stało się przyznawanie 
młodym twórcom Nagrody Arty-
stycznej Miasta Torunia im. Grze-
gorza Ciechowskiego. W poprzed-
nich edycjach statuetkę odebrali 

m.in. Mela Koteluk, Piotr Rogucki, 
Julia Marcell, Lao Che czy Orga-
nek. W tym roku nagrodę otrzy-
ma zespół Hańba, łączący punk 
rocka z ulicznym folkiem. 

Bilety na Koncert Specjalny 
Pamięci Grzegorza Ciechowskie-
go kosztują 70 zł w przedsprzeda-
ży i 80 zł dniu koncertu. Można je 
nabyć w recepcji klubu Od Nowa 
lub w sklepie z pamiątkami (Ra-
tusz Staromiejski). 

(ToB)
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko!  
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 15 - serial 
09:05 Mam prawo odc. 12 
09:35 Magazyn śledczy Anity  
Gargas odc. 52  
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 5 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 6 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn 
12:55 24 godziny w Brazylii 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 150 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
15:10 Mam prawo Magazyn 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta 
 odc. 48 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3218 - serial 
18:35 Bez tożsamości 
 odc. 4 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 
 odc. 187 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera  
22:20 Warto rozmawiać  
23:25 Jej historia: Wolność osobista 
 - dokumentalny 

05:15 Ukryta prawda odc. 91 - serial 

06:20 Szpital odc. 207 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 140 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 3 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 181 - serial 

09:45 Brzydula odc. 182 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 482 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 141 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 381 - serial 

14:55 Szpital odc. 208 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 183 - serial 

18:30 Brzydula odc. 184 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 483 - serial 

20:00 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

22:20 Oszuści odc. 5 s. 1 - serial 

23:20 Niewierni odc. 5 s. 1 - serial 

00:20 Poszukiwany - fi lm sensacyjny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 11 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12 - rozrywka
07:25 Kacze opowieści 
 odc. 57 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 22 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 23 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 20 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 180 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 151 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 152 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 155  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 245 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 53 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 54 - serial 
18:00 Detektywi w akcji
 odc. 181 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 303 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 108 - serial 
21:00 Detoks - thriller 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial 

06:00 To moje życie! 

 odc. 177 s. 3 - serial 

07:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 28 - serial 

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

 odc. 7 s. 4 - serial 

09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  

 odc. 8 s. 4 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

 odc. 2 s. 11 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 8 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 17 s. 4 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 4 - serial 

13:50 Królowa serc odc. 29 - serial 

14:45 Królowa serc odc. 30 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 15 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 16 - serial 

17:05 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 8 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 32 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 33 - serial 

20:00 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

22:05 Kocham Cię na zabój - komedia 

00:05 Hooligans - dramat obyczajowy 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 69 

08:05 Dezerterzy odc. 65  

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Nad rzeką której nie ma 

 - fi lm psychologiczny 

10:35 Chciałbym się ogolić 

 - fi lm krótkometrażowy 

11:00 Janosik odc. 12 - serial 

11:55 Janosik odc. 13 - serial 

12:55 Chłopiec na galopującym koniu 

 - fi lm psychologiczny 

14:25 Straszny sen Dzidziusia 

Górkiewicza - komedia 

16:15 Chuligan literacki odc. 67  

16:45 Nad rzeką której nie ma 

 - fi lm psychologiczny  

18:20 Studio Kultura - rozmowy  

18:40 Afryka oczami Ryszarda 

Kapuścińskiego - dokumentalny 

19:40 Do Santiago - fi lm animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do - fi lmu odc. 80  

20:25 Jules i Jim - dramat obyczajowy 

22:15 Zakładka odc. 14  

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 69  

23:00 Przeprawa - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 7  
06:55 Pierwsza miłość 
 - fi lm fabularny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 63  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 12 - serial 
09:15 Znak orła odc. 13 - serial 
09:50 Jak nie wiadomo o co chodzi 
10:50 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial 
11:55 Flesz historii Magazyn 
12:15 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 11   
12:35 Nowe Ateny odc. 65  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 68   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 69   
15:10 Encyklopedia II wojny  
 światowej odc. 47 - serial 
15:40 Tian Anmen - zakazana  
 pamięć - dokumentalny  
16:45 Gwiazdor - Aleksander 
Wolszczan - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 3 - serial 
18:45 Taśmy bezpieki odc. 29  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 116  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 67  
20:20 Było nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii  
20:50 Pearl Harbor 
 odc. 2 - dokumentalny 
21:50 Boża podszewka 
 odc. 5 s. 2 - serial 
22:55 Spór o historię odc. 110  
23:40 Czarny serial 
 odc. 10 - serial 
00:00 Czarny serial 
 odc. 9 - serial 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Mikołaj - chłopiec który został  
 świętym - fi lm animowany  
09:10 Na zdrowie  
09:30 Święty na każdy dzień  
09:40 Naprotechnologia odc. 9  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna   
11:35 Historia i architektura Polski  
 w rysunkach prof. 
 Ryszarda Natusiewicza  
11:45 Kikomeko 2 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy   
13:20 Święty Mikołaj - historia  
 prawdziwa - dokumentalny  
14:15 Stara i Nowa Bazylika 
Świętego Piotra - dokumentalny 
15:10 Juan Diego 
 - posłaniec z Gwadelupy 
 - fi lm animowany 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat Magazyn  
16:35 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”   
16:40 Młodzi Światu  
16:50 Przegląd katolickiego 
tygodnika „Niedziela”   
16:55 Rekolekcje adwentowe  
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
i obrony życia poczętego w 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga 
 odc. 15 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Fundusze Europejskie odc. 6  
22:30 Łaski pełna - fi lm obyczajowy 
23:50 Lusaca Bauleni 
 - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl 
 odc. 195 - serial 
06:30 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 24  
07:05 M jak miłość odc. 181 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:45 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 499 - 
serial 
12:40 Tylko z tobą odc. 39 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 95 - serial 
14:15 Dzika przyroda Bliskiego i 
Środkowego Wschodu 
 odc. 5 - dokumentalny 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - 
serial 
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 3 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4952 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1756 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
20:40 Pierwsza randka 
 odc. 4 - rozrywka
21:45 Miasto skarbów odc. 13 - serial 
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 7 - serial 
23:40 Prześladowca - thriller 
01:20 To właśnie miłość 
 - komedia romantyczna

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 7 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 13  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2140 

10:55 Ukryta prawda odc. 848 - serial  

12:00 Szkoła odc. 500 - serial  

13:00 19+ odc. 201 - serial  

13:30 Szpital odc. 737 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 1 s. 6 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 501 - serial  

16:30 19+ odc. 202 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 849 - serial  

18:00 Szpital odc. 738 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 24 

19:50 Uwaga! odc. 5154  

20:10 Doradca smaku odc. 5  

20:15 Na Wspólnej odc. 2595 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 113 - rozrywka 

21:55 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 14 - rozrywka 

22:55 Cztery Gwiazdki - komedia 

00:50 Listopadowy człowiek - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 571 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 
788 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 789 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 78 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 565 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 298 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 699 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2584 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 745 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 69 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 57 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2585 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 433 - serial 
20:10 Saga „Zmierzch” - Zaćmienie 
 - fi lm fantastyczny  
22:50 Plan lotu - thriller 
00:55 Uroki życia Komedio- dramat 

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 00:05 Hooligans 08:05 Dezerterzy 14:05 Sensacje XX wieku

19:25 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 17:00 Gliniarze

Matt Buckner jest studentem dziennikarstwa na 
Harvardzie. Gdy zostaje wyrzucony z uczelni, 
wyjeżdża do Londynu. Poznaje Pete’a, fana drużyny 
West Ham United; szybko wnika w świat kibiców 
futbolu.

Bella i Edward znowu są razem. On myśli o ślubie, 
ona zamierza poczekać z ceremonią do chwili, gdy 
zostanie wampirem. Tymczasem do Forks docierają 
złe wieści z Seattle.

„Saga „Zmierzch” - Zaćmienie”
(2010r.) Polsat 22:05

„Hooligans”
(2005r.) TV Puls 00:05
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 16 - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 50  
09:40 Rodzinny ekspres odc. 12 
10:10 Doktor Quinn 
 odc. 6 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 7 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrob iznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność 
 w rolnictwie odc. 7  
12:55 24 godziny w Indiach 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 151 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
15:10 Ktokolwiek widział 
 ktokolwiek wie...  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 49 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3219 - serial 
18:35 Bez tożsamości odc. 5 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
 odc. 11 - rozrywka 
21:20 Franciszkanie w ruchu oporu 
 - dramat wojenny 
23:30 Sześć tygodni grozy - thriller 

05:15 Ukryta prawda odc. 92 - serial 

06:20 Szpital odc. 208 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 141 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 4 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 183 - serial 

09:45 Brzydula odc. 184 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 483 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 142 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 382 - serial 

14:55 Szpital odc. 209 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 185 - serial 

18:30 Brzydula odc. 186 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 484 - serial 

20:00 Na ostrzu: Ogień i lód 

 - fi lm obyczajowy 

21:50 Miłość może zabijać - thriller 

23:55 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

0:55 Nie z tego świata 

 odc. 13 s. 5 - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 12 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13 - rozrywka
07:25 Kacze opowieści 
 odc. 58 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 24 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 25 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 21 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 303 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 181 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 153 - serial 
13:00 Galileo odc. 656   
14:00 Galileo odc. 657   
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 246 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 55 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 56 - serial 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 304 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny. 
Wszystko się może zdarzyć 
 - fi lm kryminalny  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 105 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 106 - serial  
00:00 Detoks - thriller  

06:00 To moje życie! 
 odc. 178 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 29 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 8 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 3 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 18 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 22 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 31 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 32 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 16 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 17 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 33 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
20:00 Uciec ale dokąd? 
 - fi lm sensacyjny 
21:55 Czas zemsty - fi lm sensacyjny 
00:10 Angielska robota - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 70 Magazyn 

08:10 Kronos odc. 5  

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Cesarskie cięcie - komedia 

11:00 Rodzina Kanderów 

 odc. 1 - serial 

12:15 Rodzina Kanderów 

 odc. 2 - serial 

13:25 Europakonzert 2017 

 from Paphos - koncert 

15:35 Pegaz odc. 58  

16:40 Książę sezonu - komedia 

17:40 Studio Kultura - rozmowy  

18:00 Grafi ciarze - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 89 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do - fi lmu odc. 71  

20:25 Gloria - komedia 

22:20 Tygodnik kulturalny  

23:10 Dziennik fi lozofa 

 odc. 70 Magazyn 

23:25 Ella Fitzgerald - koncert 

00:55 Jules i Jim 

 - dramat obyczajowy  

06:50 Był taki dzień odc. 8  
06:55 Gwiazdor - Aleksander  
 Wolszczan - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 64  
08:30 Mikroświaty przyrody 
 odc. 13 - serial 
09:10 Znak orła odc. 14 - serial 
09:45 Tajemnica Klasztoru 
 Cystersów - dokumentalny 
10:20 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 93  
10:40 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial 
11:50 Taśmy bezpieki odc. 29   
12:25 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 6 - serial 
12:55 Podróże z historią odc. 40  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 116   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 67   
15:05 Przewodnik historyczny  
 Bogusława Wołoszańskiego 
15:40 Grecka odyseja Joanny 
 Lumley odc. 1 - dokumentalny 
16:40 Pocztówka z nieba 
 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 4 - serial 
18:40 Z archiwum IPN 
 odc. 47 Magazyn 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 65  
19:45 Sensacje XX wieku odc. 66  
20:20 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV  
20:50 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 6 s. 2 - serial 
22:50 Szerokie tory odc. 117  
23:30 Ośmiornica odc. 30 s. 4 - serial 
00:35 AK - armia podziemna 
 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga 
 odc. 15 - animowany  
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 - koncert Chóru 
 Mieszanego Canticum 
 Iubilaeum w Kościele 
 Świętego Antoniego 
 w Gdyni - koncert 
11:00 Maryjność duszą 
 polskiego narodu  
11:30 Głos Polski   
11:40 Poradnik 
 szczęśliwego małżeństwa 
 odc. 8 - serial 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:15 „Cudem jest w naszych 
 oczach” - 25 lat 
 Radia Maryja - dokumentalny 
13:05 Święty na każdy dzień  
13:10 Łaski pełna - fi lm obyczajowy  
14:30 Syria  
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 Oddanie czci Niepokalanej 
 na Placu Hiszpańskim w Rzymie 
16:50 Kierunek Syberia odc. 5 - serial  
17:10 Jej imię Niepokalana  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
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. 10 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna   
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Józef z Egiptu odc. 29 - serial 
22:40 Oratorium o Niepokalanym  
 Poczęciu Najświętszej 
 Maryi Panny - koncert 
23:40 Ivato - dokumentalny 

05:55 Rodzinka.pl odc. 196 - serial 
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 25  
07:00 M jak miłość odc. 182 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
11:45 Postaw na milion - rozrywka 
12:45 Tylko z tobą odc. 40 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 96 - serial 
14:15 Anna Dymna 
 - spotkajmy się Dyskusja 
14:45 Rodzinka.pl odc. 222 - serial 
15:30 Janosik odc. 10 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 4 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4953 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
20:40 Rodzinka.pl odc. 223 - serial 
21:15 Rodzinka.pl odc. 224 - serial 
21:45 Pod wspólnym niebem 
 odc. 12 - serial 
22:30 Karbala - fi lm wojenny 
00:35 Niełatwa forsa 
 - komedia kryminalna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 8 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 5  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2141 Magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 849 - serial  

12:00 Szkoła odc. 501 - serial  

13:00 19+ odc. 202 - serial  

13:30 Szpital odc. 738 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 2 s. 6 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 502 - serial  

16:30 19+ odc. 203 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 850 - serial  

18:00 Szpital odc. 739 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 25 

19:50 Uwaga! odc. 5155  

20:00 Piraci z Karaibów: Skrzynia  

 umarlaka - fi lm przygodowy 

23:20 Wyspa tajemnic - fi lm sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 572 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 790 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 791 - serial 
10:00 Dzień który zmienił 
 moje życie odc. 79 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 566 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 299 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 700 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2585 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 746 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:30 Na ratunek 112 odc. 70 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 58 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2586 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 434 - serial 
20:05 Opowieści z Narnii: 
 Lew czarownica i stara szafa 
 - fi lm fantastyczny 
23:00 Przeznaczenie - thriller 
01:10 Ciemność rusza do boju 
 - fi lm przygodowy 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 11:00 Rodzina Kanderów 17:45 Czas honoru

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 12:00 Pielęgniarki

Awanturnik Jack Sparrow musi spłacić dług 
zaciągnięty przed laty u straszliwego Davy’ego 
Jonesa, kapitana widmowego Latającego Holendra. 
Davy żąda, aby Jack odnalazł tajemniczą Skrzynię 
Umarlaka.

Wojna w Zatoce Perskiej, 3 kwietnia 2004 r. 
W irackim mieście Karbala pozbawiona wsparcia 
garstka polskich i bułgarskich żołnierzy stawia 
czoła kilkukrotnie liczniejszej grupie ekstremistów.

„Karbala”
(2015r.) TVP 2 22:30

„Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka”
(2006r.) TVN 20:00
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10:10 Talianka

05:35 Jaka to melodia? - rozrywka  
06:05 Sprawa dla reportera   
07:00 Sprawa dla reportera  
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 15 
08:15 Sabata - western 
10:10 Talianka odc. 1 - serial 
11:15 Talianka odc. 2 - serial 
12:10 Studio Raban odc. 12  
12:40 Mosty Ameryki. Historia 
 Rudolfa Modrzejewskiego 
 odc. 1 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 170  
14:15 Dama w czarnym welonie 
 odc. 2 - serial 
15:15 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
16:00 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
17:05 Teleexpress 
17:15 Puchar Świata 
 w Titisee-Neustadt 
 Skoki narciarskie 
18:30 Program rozrywkowy 
 - rozrywka
18:55 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 130 - serial 
21:10 Król życia - komedia 
22:55 Męska rzecz 
 - komedia romantyczna 
00:45 Franciszkanie w ruchu oporu 
 - dramat wojenny 

05:50 Ukryta prawda odc. 93 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 9 - serial 

09:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 10 - serial 

11:00 Brzydula odc. 177 - serial 

11:40 Brzydula odc. 178 - serial 

12:15 Brzydula odc. 179 - serial 

12:50 Brzydula odc. 180 - serial 

13:25 Brzydula odc. 181 - serial 

14:00 Brzydula odc. 182 - serial 

14:35 Legion Niezwykłych Tancerzy:  

 Tajniki siły Ra - fi lm przygodowy 

16:45 Przygoda na Alasce 

 - fi lm przygodowy 

19:00 Księżniczka na lodzie 

 - fi lm dla dzieci 

21:10 Pieniądze to nie wszystko 

 - komedia 

23:25 Będziecie nas pamiętać 

 - dramat obyczajowy 

06:00 Kacze opowieści 
 odc. 59 - animowany 
06:30 Kacze opowieści 
 odc. 60 - animowany 
06:55 Kacze opowieści 
 odc. 61 - animowany 
07:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 26 - animowany 
08:05 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 27 - animowany 
08:35 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 28 - animowany 
09:05 Tajemnicza wyspa Juliusza  
 Verne’a - fi lm przygodowy 
11:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 300 - serial  
12:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 301 - serial  
13:10 Policjantki i policjanci 
 odc. 302 - serial  
14:15 STOP Drogówka odc. 156  
15:25 Wendy Wu - nastoletnia  
 wojowniczka - fi lm przygodowy 
17:20 Ziemska apokalipsa - fi lm SF 
19:00 Galileo odc. 658  
20:00 Policjantki i policjanci odc. 303 
- serial  
21:00 Policjantki i policjanci odc. 304 
- serial  
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 107 - serial  
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
odc. 108 - serial  
00:00 Krzyk IV - horror 

06:00 Niesamowite! odc. 13 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 14 - serial 

07:00 Taki jest świat 

 odc. 36 s. 3 Magazyn 

07:50 Lekarze na start odc. 48 - serial 

08:40 Lekarze na start odc. 49 - serial 

09:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 14 - serial 

10:15 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 15 - serial 

11:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 16 - serial 

12:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 17 - serial 

13:20 El Dorado Miniserial 

15:15 Grinch: świąt nie będzie 

 - komedia 

17:25 Obłędny rycerz 

 - fi lm przygodowy 

20:00 Wpół do śmierci II 

 - fi lm sensacyjny 

21:55 Nieobliczalny 

 - fi lm sensacyjny 

23:55 Człowiek o żelaznych pięściach 

 - fi lm sensacyjny 

01:55 Ale numer! 

 odc. 11 - rozrywka

08:05 Szaleństwa panny Ewy 

 odc. 3 - serial 

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Jej portret - recital Ireny Santor  

10:15 Frank Komedio- dramat 

12:00 Fernando i humaniści 

 - fi lm obyczajowy 

12:35 Tygodnik kulturalny  

13:25 Szlakiem Kolberga odc. 20  

14:05 Wypełnić pustkę 

 - dramat obyczajowy 

15:45 Wydarzenie aktualne  

16:25 Constans - fi lm psychologiczny 

18:05 Dranie w kinie odc. 15 Magazyn 

18:45 Legendy rocka odc. 37 - serial 

19:40 Kierunek Kultura  

20:20 Whisky dla aniołów - komedia 

22:15 Leszek Możdżer & Holland  

 Baroque - koncert 

23:35 Utopia odc. 1 s. 2 - serial 

00:45 Utopia odc. 2 s. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 9  
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 18 - serial  
08:00 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 15 Magazyn 
08:30 Polska i świat z historią 
 w tle odc. 32  
08:50 Dziedzictwo regionów odc. 9  
09:20 Gazda z Diabelnej 
 odc. 6 Serial dla dzieci 
10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 160  
10:55 Ziemia. Podwodny świat 
 odc. 2 - serial 
11:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 7 - serial 
13:00 Wielka piątka Azji odc. 3 - serial 
14:00 Szerokie tory odc. 105  
14:35 Wielka gra odc. 92 - rozrywka 
15:40 Spór o historię odc. 1  
16:25 Piłsudski Bronisław: zesłaniec  
 etnograf bohater - dokumentalny 
17:25 #dziedzictwo odc. 5 Debata 
18:00 Jan Serce odc. 2 - serial 
19:05 Pearl Harbor 
 odc. 2 - dokumentalny  
20:05 Lalka odc. 9 - serial 
21:35 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 8 - serial  
22:30 Byłem w Gestapo  
23:10 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 3 - dokumentalny 
00:50 Czarne tulipany - dokumentalny  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych   
08:55 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna   
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia   
11:00 Kropelka radości  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu   
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia   
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 29 - serial  
14:40 Żywe kamienie - dokumentalny 
15:30 Ziemia mojego Zbawiciela  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 6 - serial  
16:55 Rekolekcje adwentowe  
17:00 Uroczystości z okazji XXVI  
 Rocznicy Powstania 
 Radia Maryja z Bydgoszczy 
18:00 Uroczystości z okazji XXVI 
Rocznicy Powstania Radia Maryja 
19:30 Katecheza ks. 
 bp. Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna   
21:00 Apel Jasnogórski 
 z kaplicy Cudownego 
 Obrazu Matki Bożej   
 Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Wielkie serce Jack 
 - fi lm obyczajowy 
23:40 Toliara - dokumentalny 

06:05 Borneo - wyspa małych siłaczy 
 - dokumentalny 
07:10 M jak miłość odc. 1334, - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lajk! odc. 38, Magazyn 
11:15 Ostoja odc. 178, Magazyn 
11:45 Barwy szczęścia 
 odc. 1754, - serial 
12:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1755, - serial 
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1756, - serial 
13:15 Podróże z historią 
 odc. 46, - historyczny 
14:00 Familiada Teleturniej 
14:40 Koło fortuny Rozrywka 
15:20 Rod zink a. pl odc. 223, - serial 
15:50 Pierwsza randka 
 odc. 16, Rozrywka 
16:50 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion 
 - kulisy felieton 
19:05 Postaw na milion Teleturniej 
20:05 XVIII Mazurska Noc 
 Kabaretowa Mrągowo 2016 
 odc. 1, Kabaret i satyra 
21:10 XVIII Mazurska Noc 
 Kabaretowa Mrągowo 2016 
 odc. 2, Kabaret i satyra 
22:10 Miasto skarbów 
 odc. 13, Serial kryminalny 
23:05 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 8, - serial 
00:05 Kwiat pustyni Film biografi czny

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN 

11:00 Na Wspólnej odc. 2592 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2593 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2594 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2595 - serial  

12:50 Mali giganci odc. 5 s. 3 - rozrywka  

14:50 MasterChef odc. 13 s. 6 - rozrywka  

16:25 Azja Express 

 odc. 1 s. 2 - rozrywka 

17:55 Tu się gotuje! odc. 2  

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 9 s. 14 - rozrywka  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham 

 19:45 Uwaga! odc. 5156 

20:00 Nie wszystko złoto co się świeci 

 - komedia 

22:25 Kocha lubi szanuje 

 - komedia romantyczna 

00:55 Jeszcze raz Komedia romantyczna 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

09:30 My3 odc. 9  i młodzieży 

10:00 Ewa gotuje odc. 320  

10:35 I kto to mówi II - komedia 

12:20 Skąd wiesz? 

 - komedia romantyczna 

14:55 Kabaret na żywo 

 odc. 14 Kabaret i satyra 

17:45 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 125 - serial dokumentalny 

18:15 Chłopaki do wzięcia 

 odc. 126 - serial dokumentalny 

18:40 Podziękuj niedocenionym 

 odc. 3  

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 435 - serial 

20:05 Uniwersytet Potworny 

 - fi lm animowany 

22:20 Speed - niebezpieczna szybkość 

 - fi lm sensacyjny 

01:00 Opętanie - Powrót do domu 

 - thriller 

09:55 Gotowe na wszystko 06:00 Kacze opowieści 06:00 Niesamowite! 20:20 Whisky dla aniołów 10:20 Okrasa łamie 
przepisy

16:50 Na dobre i na złe 11:00 Na Wspólnej 10:00 Ewa gotuje

Cal nie przeczuwa, że w jego małżeństwie dzieje 
się coś złego, do dnia, gdy jego żona występuje 
o rozwód. Porzucony mąż poznaje playboya 
Jacoba, który wprowadza go w świat przygodnych 
romansów.

Nieprzystępny, złośliwy i nieczuły Edward  mąż, ojciec 
i syn, ulega wypadkowi. Choć mieszka w tym samym 
mieszkaniu, chodzi tym samym chodnikiem, spotyka 
tych samych ludzi, wszystko staje się inne.

„Król życia”
(2015r.) TVP 1 21:10

„Kocha, lubi, szanuje
(2011r.) TVN 22:25



Niedziela, 10 grudnia 2017

05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3219 - serial  
06:10 Słownik polsko@polski  
06:35 Pełnosprawni 
7:00 Msza święta  
 z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 640  
09:15 Jak to działa? odc. 148  
09:45 Franciszek. Papież miłosierdzia  
 - dokumentalny 
10:40 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 52 Magazyn 
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 27 - serial 
11:40 Sekrety mnichów odc. 24 
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
12:50 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial 
13:55 Poldark: Wichry losu 
 odc. 1 s. 2 - serial 
15:00 Halo tu Pjongczang odc. 4 
15:15 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
15:30 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
16:25 Teleexpress 
16:35 Puchar Świata w Titisee- 
 Neustadt Skoki narciarskie 
17:40 Komisarz Alex odc. 130 - serial  
18:40 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Blondynka odc. 66 - serial 
21:10 Co się zdarzyło w Las Vegas - 
komedia romantyczna 
22:55 Leszek Możdżer & Holland  
 Baroque - koncert 
00:20 Król życia - komedia  

5:15 Ukryta prawda odc. 94 - serial 

6:30 Mango - Telezakupy 

8:35 Gotowe na wszystko odc. 11 - serial 

9:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 12 - serial 

10:40 Gotowe na wszystko 

 odc. 13 - serial 

11:40 Brzydula odc. 183 - serial 

12:15 Brzydula odc. 184 - serial 

12:50 Brzydula odc. 185 - serial 

13:25 Brzydula odc. 186 - serial 

14:00 Beethoven V - fi lm przygodowy 

16:00 Księżniczka na lodzie 

 - fi lm dla dzieci 

18:00 Oszuści odc. 5 - serial 

19:00 Zabójcza broń odc. 10 - serial 

20:00 Star Trek - fi lm SF 

22:40 Zabójcza broń odc. 11 - serial 

23:40 Słaby punkt - thriller 

02:00 Miasto zła odc. 5 - serial 

06:00 Kacze opowieści 

 odc. 61 - animowany 

06:30 Kacze opowieści 

 odc. 62 - animowany 

06:55 Kacze opowieści 

 odc. 63 - animowany 

07:30 Kacze opowieści 

 odc. 64 - animowany 

07:55 Kacze opowieści 

 odc. 65 - animowany 

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 29 - animowany 

09:00 Wendy Wu - nastoletnia  

 wojowniczka - fi lm przygodowy  

10:55 Galileo odc. 657   

11:55 Galileo odc. 658   

12:55 Zabójcze tornado - fi lm SF 

14:45 Polubić czy poślubić 

 - komedia romantyczna 

17:00 Apokalipsa androidów - thriller 

19:00 Galileo odc. 659  

20:00 Patriota - thriller 

21:55 Włatcy móch. Ćmoki Czopki i 

Mondzioły - fi lm animowany 

00:00 Kasyno - dramat kryminalny 

05:50 Niesamowite! odc. 2 - serial 

06:50 Allo Allo odc. 5 - serial 

07:25 Allo Allo odc. 6 - serial 

08:05 Allo Allo odc. 7 - serial 

08:45 Allo Allo odc. 8 - serial 

09:30 El Dorado odc. 2 s. 1 Miniserial 

11:25 Grinch: świąt nie będzie 

 - komedia 

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - fi lm fantastyczny 

14:45 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm odc. 23 s. 5 

 - fi lm fantastyczny 

16:10 Bibliotekarz III - przeklęty kielich  

 Judasza - fi lm przygodowy 

17:50 Pokojówka na Manhattanie 

 - komedia 

20:00 W obronie własnej 

 - fi lm sensacyjny 

22:00 Angielska robota - fi lm sensacyjny 

00:10 Wikingowie odc. 8 - serial 

08:00 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 1 - serial 

08:40 Podróż za jeden uśmiech 

 odc. 2 - serial 

09:20 Olivier Messiaen - Muzyka wiary  

 - rozrywka 

10:50 Scena klasyczna. Młody Chopin  

 odc. 11 Recital 

11:45 Trzeci punkt widzenia odc. 214  

12:25 Ucieczka z kina „Wolność” 

 - dramat obyczajowy 

14:05 Chuligan literacki odc. 68  

14:40 Tosca Opera 

17:00 Pomniki historii odc. 63 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 492  

18:10 60 minut na godzinę 

 Kabaret i satyra 

19:10 Lęk przestrzeni - fi lm obyczajowy 

20:15 Bilet na Księżyc - komedia 

22:20 Scena altenatywna - koncert 

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 214  

23:35 Kino objazdowe - dokumentalny 

00:40 Ella Fitzgerald - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 10  
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 19 - serial  
08:00 Mała Arabka i Matrix 
 - dokumentalny 
08:55 Droga  
09:20 Przyłbice i kaptury odc. 7 - serial 
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 161  
10:55 Dzika przyroda Bliskiego  
 i Środkowego Wschodu 
 odc. 2 - dokumentalny 
12:00 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial 
13:10 Grecka odyseja Joanny Lumley 
odc. 1 - dokumentalny 
14:05 Szerokie tory odc. 52  
14:35 U kresu drogi 
 - dramat obyczajowy 
15:55 Dajcie mi jabłko   
16:35 Wielka gra odc. 93 - rozrywka 
17:30 Ex libris Magazyn 
18:00 Jan Serce odc. 3 - serial 
19:05 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny 
20:10 Ułańska ballada odc. 1 
 - fi lm przygodowy  
21:05 Jak nie wiadomo o co chodzi  
22:05 Papusza - fi lm biografi czny 
00:20 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 3 - serial  

08:00 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:05 Polski punkt widzenia   
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Kolumb - wyprawa na koniec  
 świata - fi lm animowany 
09:00 Myśląc ojczyzna   
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek   
09:15 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika  
 „Niedziela”   
10:40 Święta Rita z Casci   
 - przejmująca droga wiary 
 - dokumentalny 
11:45 Trzy wyspy - trzy światy 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Albert Schweitzer 
 - fi lm biografi czny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - rozrywka  
17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:00 Msza święta w intencji Ofi ar  
 katastrofy smoleńskiej 
 w Bazylice Archikatedralnej pw.  
 Męczeństwa 
 św. Jana Chrzciciela w Warszawie 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 7 - serial 
22:30 Vatican Magazine   
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej   
23:30 Z Benedyktem XVI rok po roku  
 odc. 4 - serial 

06:15 Słowo na niedzielę 
06:25 Podróże z historią odc. 36  
07:05 M jak miłość odc. 1335 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1757 - serial 
10:00 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
10:40 Groźne cuda natury. 
 Życie na krawędzi odc. 2 - serial 
11:40 Makłowicz w podróży odc. 167  
12:20 Taggart - western 
14:00 Familiada - rozrywka 
14:40 Koło fortuny - rozrywka
15:20 Na dobre i na złe 
 odc. 688 - serial 
16:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
16:20 Na sygnale odc. 164 - serial 
16:55 Na sygnale odc. 165 - serial 
17:20 Rodzinka.pl 
 odc. 199 s. 10 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Pod wspólnym niebem 
 odc. 12 - serial 
19:25 Lajk! odc. 15 Magazyn 
20:05 Kwiat pustyni - fi lm biografi czny 
22:25 Bal u Pana Boga - koncert  
 piosenek Jacka Kaczmarskiego 
 i Przemysława Gintrowskiego 
 - koncert 
23:35 Mandarynki - dramat wojenny 
01:15 Cisza - thriller 

05:50 Mango - Telezakupy 

08:00 Nowa Maja w ogrodzie odc. 8 

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1033 

11:00 Co za tydzień odc. 829 Magazyn 

11:45 Druga szansa odc. 13 s. 4 - serial  

12:45 Druga twarz odc. 2 - rozrywka 

13:50 Piraci z Karaibów: 

 Skrzynia umarlaka 

 - fi lm przygodowy  

17:05 Mali giganci 

 odc. 6 s. 3 - rozrywka 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 27 

19:45 Uwaga! odc. 5157  

20:00 MasterChef 

 odc. 14 s. 6 - rozrywka  

21:35 Gwiezdne wojny II 

 - Atak klonów - fi lm SF 

00:40 Nie wszystko złoto co się świeci  

 - komedia  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
07:45 My3 odc. 10  i młodzieży 
08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 
 świata odc. 19 - animowany 
08:50 Królowa Śniegu II 
 - fi lm animowany 
10:40 Kevin sam w domu 
 - po raz czwarty - komedia 
12:30 Uniwersytet Potworny 
 - fi lm animowany 
14:40 Opowieści z Narnii: Lew  
 czarownica i stara szafa 
 - fi lm fantastyczny 
17:40 Nasz nowy dom 
 odc. 84 - rozrywka 
18:40 Podziękuj niedocenionym 
 odc. 4  
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Państwo w państwie odc. 252  
20:05 Kabarety Rybnik 2017 odc. 1 
Kabaret i satyra 
22:05 Adwokat - dramat kryminalny 
00:45 As w rękawie 
 - komediodramat 

18:00 Oszuści 10:55 Galileo

06:50 Allo Allo 17:15 Studio Kultura 
- niedziela z...

18:00 Jan Serce

14:00 Familiada 11:45 Druga szansa 08:50 Królowa Śniegu

Dwójka frustratów, Jack Fuller i Joy McNally, 
szukając zapomnienia, udaje się do Las Vegas. 
Choć się nie znają, hotelowy system komputerowy 
umieszcza ich w jednym pokoju.

Republiką zawładnął chaos. Na czele ruchu 
separatystów staje hrabia Dooku, rycerz Jedi, który 
przeszedł na stronę ciemności. Obi-Wan Kenobi 
odkrywa, że na jednej z planet tworzona jest armia 
klonów.

„Gwiezdne wojny II - Atak klonów”
(2002r.) TVN 21:35

„Co się zdarzyło w Las Vegas”
(2008r.) TVP 1 21:10



Poniedziałek, 11 grudnia 2017

09:40 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 170   
09:10 Rok w ogrodzie 
09:40 Doktor Quinn odc. 7 s. 2 - serial 
10:40 Downton Abbey 
 odc. 8 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40  Magazyn 
12:55 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 2 - serial 
14:00 Elif odc. 152 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 189  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 50 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:40 Bez tożsamości odc. 6 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Mąż i żona - spektakl teatralny 
21:40 W obliczu śmierci 
 - fi lm sensacyjny  
00:00 Gol Ekstra Magazyn piłkarski 

05:20 Ukryta prawda odc. 95 - serial 

06:20 Szpital odc. 209 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 142 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 5 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 185 - serial 

09:45 Brzydula odc. 186 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 484 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 143 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 383 - serial 

14:55 Szpital odc. 210 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 14 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 187 - serial 

18:30 Brzydula odc. 188 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 485 - serial 

20:00 Street Dance - fi lm muzyczny 

22:10 Nie z tego świata 

 odc. 14 s. 5 - serial 

23:10 Star Trek - fi lm SF 

1:50 Moc magii odc. 337 - rozrywka

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 13 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 14 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 1 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 30 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 31 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 22 s. 3 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 304 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 182 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 154 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 155 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 156  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 247 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 57 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 58 - serial 
18:00 Detektywi w akcji 
 odc. 183 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci odc. 
305 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział  
 kryminalny odc. 109 - serial 
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 12 - serial 
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
odc. 1 - serial 
22:00 Galileo odc. 658   
23:00 Galileo odc. 659   
00:00 STOP Drogówka odc. 156  

06:00 To moje życie! 
 odc. 179 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 30 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 9 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 10 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 4 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 23 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 33 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 34 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 17 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 18 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 34 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
20:00 Człowiek pies - fi lm sensacyjny 
22:05 Wpół do śmierci II 
 - fi lm sensacyjny 
00:00 Człowiek o żelaznych pięściach 
 - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 71 
08:10 Scena klasyczna. Młody Chopin  
 odc. 11 - recital 
09:00 Rasputin: Szalony zakonnik 
 - fi lm biografi czny 
11:00 Rodzina Kanderów odc. 3 - serial 
12:10 Rodzina Kanderów odc. 4 - serial 
13:25 Czarna suknia 
 - dramat psychologiczny 
14:25 Lepiej być piękną i bogatą 
 - komedia 
16:10 Studio Kultura - niedziela z...
  odc. 492  
17:00 Rasputin: Szalony zakonnik 
 - fi lm biografi czny  
18:35 Studio Kultura - rozmowy  
18:50 Witamy w latach 80. 
 odc. 6 - serial 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Rock’n’roll i Czerwoni Khmerzy 
 - dokumentalny 
22:10 Którędy po sztukę odc. 65  
22:15 Videofan odc. 90 
22:35 Dziennik fi lozofa odc. 71 
22:50 Glengarry Glen Ross 
 - dramat obyczajowy 
00:35 Informacje kulturalne 
00:55 Bilet na Księżyc - komedia  
03:05 - horror Draculi - horror 

06:50 Był taki dzień odc. 11  
07:00 Pocztówka z nieba 
 - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 14 - serial 
09:15 Przygody pana Michała 
 odc. 1 - serial 
09:45 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial  
10:55 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 7 - serial  
12:00 Zawrócony Tragi- komedia 
13:35 Niecała nieprawda 
 czyli PRL w DTV  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 65   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 66   
15:05 Encyklopedia II wojny światowej  
 odc. 92 - serial 
15:35 Spór o historię odc. 157  
16:20 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 2 - serial  
17:15 Ex libris Magazyn 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 5 - serial 
18:40 Flesz historii Magazyn 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 102  
19:40 Sensacje XX wieku odc. 103  
20:20 Było nie minęło - kronika 
zwiadowców historii  
20:50 Największe oblężenia 
średniowiecza odc. 6 - dokumentalny 
21:45 Boża podszewka 
 odc. 7 s. 2 - serial 
22:55 Śmierć Stalina - dokumentalny 
23:50 Towarzysz generał 
 - dokumentalny 
01:10 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 65

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska   
09:25 Słowo życia - rozważanie  
 Ewangelii dnia  
09:30 Vatican Magazine   
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:00 Dinozaury z Krasiejowa 
 - dokumentalny 
11:25 Myśląc ojczyzna   
11:35 Młodzi Światu  
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy duchem - Aleksander  
 Sołżenicyn - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - rozrywka  
14:10 Piękna i Bestia - fi lm przygodowy 
15:40 Hwange  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej Magazyn  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Przypowieści Jezusa - serial 
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków odc. 
23 - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Budowa świątyni w Narodowym  
 Sanktuarium Matki Bożej w  
 Miejscowości Subukia w Kenii  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki Bożej  
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa   
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 51 - serial  
23:00 Najkrótsza droga do domu:  
 C.S.Lewis - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl 
 odc. 197 s. 10 - serial 
06:40 Coś dla Ciebie odc. 124  
07:05 M jak miłość odc. 183 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 500 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 41 - serial 
13:40 Na sygnale odc. 97 - serial 
14:15 Kabaretowa scena Dwójki 
 odc. 20 Kabaret i satyra 
15:10 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
15:20 Tygrysy Europy odc. 1 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 5 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1758 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
odc. 18 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1336 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Tajemnica Elise odc. 5 - serial 
23:05 Tajemnica Elise odc. 6 - serial 
00:15 Moja własna wojna 
 - dokumentalny 

05:50 Mango - Telezakupy 
07:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 9 s. 13 - rozrywka 
08:00 Dzień Dobry TVN 
 odc. 2142 Magazyn 
10:55 Tu się gotuje! odc. 2   
11:00 Ukryta prawda odc. 850 - serial  
12:00 Szkoła odc. 502 - serial  
13:00 19+ odc. 203 - serial  
13:30 19+ odc. 114 - serial 
14:00 Szpital odc. 739 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 3 s. 6 - rozrywka 
16:00 Szkoła odc. 247 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 505 - serial 
18:00 Szpital odc. 391 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym  
 oddycham odc. 28 Magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5158  
20:10 Doradca smaku odc. 21  
20:15 Na Wspólnej odc. 2596 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 26 - rozrywka 
21:30 Życie bez wstydu 
 odc. 1 s. 5 - rozrywka 
22:30 Projekt Lady 
 odc. 2 s. 2 - rozrywka 
23:30 Gwiezdne wojny II 
 - Atak klonów - fi lm SF  
02:25 Co za tydzień odc. 829 Magazyn 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 573 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 792 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 793 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 80 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 567 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 300 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 701 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2586 - serial 
14:45 Dlaczego ja? odc. 747 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 71 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 59 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2587 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 436 - serial 
20:00 25 lat Polsatu. Gala z Teatru  
 Wielkiego - rozrywka
23:00 John Rambo - fi lm sensacyjny 
01:00 Szklana pułapka II 
 - fi lm sensacyjny 

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 

09:00 Rasputin: 
Szalony zakonnik

19:00 Sensacje XX wieku

06:05 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 13:00 Trudne sprawy

Mieszkający w Tajlandii John Rambo pomaga 
misjonarzom przeprawić się do nękanej wojną 
Birmy. Gdy Ci dostają się w ręce sadystycznego 
majora Pa Tee Tinta, John postanawia ich uwolnić.

Carly tańczy w londyńskiej grupie streetdance’owej 
prowadzonej przez jej chłopaka, Jaya. Gdy zespół 
awansuje do fi nału mistrzostw Wielkiej Brytanii, 
charyzmatyczny lider porzuca tancerzy.

„Street Dance”
(2010r.) TVN 7 20:00

„John Rambo”
(2008r.) Polsat 23:00
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 17 - serial 
09:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 27 - serial  
09:40 Nienasyceni odc. 16  
10:10 Doktor Quinn odc. 8 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey odc. 9 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca Magazyn 
12:55 24 godziny na równiku 
 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 153 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 190  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 51 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3221 - serial 
18:40 Bez tożsamości odc. 7 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna  
 odc. 5 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
odc. 53 Magazyn 
22:10 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 49 - serial 
23:05 Miasto gniewu odc. 12 - serial 
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy  
 odc. 6 - serial 
00:35 Mr Nobody - fi lm fantastyczny 

05:25 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1173 - serial 

06:20 Szpital odc. 210 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 143 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 6 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 187 - serial 

09:45 Brzydula odc. 188 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 485 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 144 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 384 - serial 

14:55 Szpital odc. 211 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 15 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 189 - serial 

18:30 Brzydula odc. 190 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 486 - serial 

20:00 Kroll - fi lm sensacyjny 

22:10 Parszywa dwunastka 

 - fi lm wojenny 

01:10 Niewierni odc. 5 - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 14 - rozrywka
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 15 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 2 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 32 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 33 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 1 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 305 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 183 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 156 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 157 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 46  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 248 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 59 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 60 - serial 
18:00 Detektywi w akcji odc. 184 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 306 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 110 - serial 
21:00 Antidotum - fi lm sensacyjny 
23:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 7 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial 
00:00 Spadkobiercy odc. 83 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 180 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 31 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 10 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 5 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 24 s. 4 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 35 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 36 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 18 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 19 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 35 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
20:00 Drakula 2000 - horror 
22:00 Krzyk III - horror 
00:20 Królowa ringu - fi lm obyczajowy 

08:00 Dziennik fi lozofa 
 odc. 72 Magazyn 
08:10 Wydarzenie aktualne  
08:40 Informacje kulturalne 
09:00 Operacja Himmler 
 - dramat 
10:30 Kolorowe dni 
 - fi lm krótkometrażowy 
11:00 Rodzina Kanderów odc. 5 - serial 
12:15 Rodzina Kanderów odc. 6 - serial 
13:25 Szczęśliwy brzeg - obyczajowy 
15:15 Bezpośrednie połączenie 
 - obyczajowy 
16:20 Tygodnik kulturalny  
17:10 Operacja Himmler 
 - dramat  
18:40 Studio Kultura - rozmowy  
18:55 Czasem śnię że latam 
 - dokumentalny 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Królowa i Szekspir 
 - spektakl teatralny 
21:50 Dezerterzy odc. 66  
22:25 Dziennik fi lozofa 
 odc. 72 Magazyn 
22:40 Depesze z Jądra Ciemności 
 - Zakończenie Roku 
 Josepha Conrada 
00:25 Cynga - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 12  
06:55 Tak bardzo bali się legendy o nim  
 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 66  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 15 - serial 
09:15 Przygody pana Michała 
 odc. 2 - serial 
09:50 Pułkownik Kukliński 
 - dokumentalny  
10:50 Wielka piątka Azji odc. 3 - serial  
11:55 Z archiwum IPN odc. 47  
12:35 Największe oblężenia 
 średniowiecza odc. 6 
 - dokumentalny  
13:30 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:00 Sensacje XX wieku odc. 102   
14:40 Sensacje XX wieku odc. 103   
15:15 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 55 - serial 
15:50 Śmierć Stalina - dokumentalny  
16:45 Kazimierz Pułaski - bohater 
 dwóch narodów - dokumentalny 
17:45 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 6 - serial 
18:55 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 12  
19:20 Sensacje XX wieku odc. 91  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 92  
20:30 Nowe Ateny odc. 66  
21:20 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
21:50 Boża podszewka 
 odc. 8 s. 2 - serial 
22:55 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 11 - serial 
23:35 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 12 - serial 
00:15 Ostatni prom - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:35 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków 
 - serial  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej   
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej  
11:05 Mocni w wierze  
11:35 W Solankowej Dolinie 
 - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Sprawa wiary - obyczajowy 
13:45 Być loretanką  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 51 - serial  
14:50 Święty na każdy dzień  
14:55 Watykan - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych   
16:50 Express studencki Magazyn  
17:00 Lusaka City of Hope 
 - dokumentalny 
17:10 Prosto o gospodarce 
 - magazyn ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery   
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Msza Święta z Bazyliki 
 Watykańskiej z okazji 
 Najświętszej Maryi Panny 
 z Guadalupe 
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 Guadalupe - żywy obraz 
 - dokumentalny 
22:55 Niezwykłe stworzenia które 
 przeczą teorii ewolucji 
 odc. 1 - serial 
23:40 Gol dla Ghany - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 198 - serial 
06:40 Program ekumeniczny 
07:05 M jak miłość odc. 184 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
11:40 Na dobre i na złe 
 odc. 501 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 42 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 98 - serial 
14:20 Cuda z odzysku 
 - urządź mieszkanie 
 za darmo odc. 4 - rozrywka
15:15 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 18 - serial 
15:25 M jak miłość odc. 1336 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 6 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1759 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
20:35 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1337 - serial 
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 
23:00 Fugazi - centrum wszechświata 
 - dokumentalny 
23:50 Miasto skarbów odc. 13 - serial 
00:45 Pierwsza randka 
 odc. 16 - rozrywka

05:40 Mango - Telezakupy 
06:50 Kuchenne rewolucje 
 odc. 10 s. 13 - rozrywka 
07:50 Doradca smaku odc. 21  
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2143 
10:55 Ukryta prawda odc. 505 - serial  
12:00 Szkoła odc. 247 - serial  
13:00 19+ odc. 115 - serial 
13:30 19+ odc. 116 - serial 
14:00 Szpital odc. 391 - serial  
15:00 Kuchenne rewolucje 
 odc. 4 s. 6 - rozrywka 
16:00 Szkoła odc. 248 - serial 
17:00 Ukryta prawda odc. 506 - serial 
18:00 Szpital odc. 392 - serial 
19:00 Fakty 
19:35 Sport 
19:45 Pogoda 
19:49 Raport smogowy - wiem czym 
 oddycham odc. 29 Magazyn 
19:50 Uwaga! odc. 5159  
20:10 Doradca smaku odc. 18  
20:15 Na Wspólnej odc. 2597 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 27 - rozrywka 
21:30 Inwazja - thriller 
23:35 Superwizjer odc. 1113  
00:10 Kuba Wojewódzki 
 odc. 14 s. 10 Talk show 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 574 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 794 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 795 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie  
 odc. 81 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 568 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 201 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 702 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2587 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 748 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 72 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 60 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2588 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 437 - serial 
20:10 Szklana pułapka II 
 - fi lm sensacyjny 
22:50 Dochodzenie - dramat kryminalny 
01:00 Bad Boys - komedia sensacyjna 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 16:20 Tygodnik kulturalny 17:45 Czas honoru

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

Policjant John McClane, oczekujący na przylot żony, 
uniemożliwia realizację planu zniszczenia terminalu 
lotniczego w Waszyngtonie, przygotowanego przez 
faszyzujących komandosów pułkownika Stuarta.

Złodzieje włamują się do skarbca pewnego 
antykwariusza. Zamiast kosztowności znajdują 
jedynie sarkofag. Podczas transportowania go 
samolotem jeden z przestępców otwiera trumnę, 
uwalniając wampira.

„Dracula 2000”
(2000r.) TV Puls 22:10

„Szklana pułapka II”
(1990r.) Polsat 20:10



Środa, 13 grudnia 2017

14:00 Elif

05:55 Dzień dobry Polsko! Magazyn 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny  
08:40 Komisariat odc. 18 - serial 
09:10 Sonda II odc. 63  
09:35 Jak to działa? odc. 148  
10:10 Doktor Quinn odc. 9 s. 2 - serial 
11:05 Downton Abbey 
 odc. 10 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  
12:35 Agropogoda 
12:40  Magazyn 
12:55 24 godziny na Morzach
  Południowych 
 - bitwa o życie - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 154 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka
15:10 Obserwator odc. 191  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 52 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3222 - serial 
18:40 Bez tożsamości odc. 8 - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o Chopinie Quiz 
21:55 Bitwa wrocławska 
 - dokumentalny 
23:55 Ostatni prom - dramat 

05:15 Ukryta prawda odc. 96 - serial 

06:20 Szpital odc. 211 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 144 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 7 s. 3 - serial 

09:10 Brzydula odc. 189 - serial 

09:45 Brzydula odc. 190 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 486 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 145 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 385 - serial 

14:55 Szpital odc. 212 - serial 

15:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 16 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 8 s. 3 - serial 

17:55 Brzydula odc. 191 - serial 

18:30 Brzydula odc. 192 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 487 - serial 

20:00 Operacja Argo - thriller 

22:35 The Following odc. 15 s. 3 - serial 

23:40 Wyścig po życie - fi lm sensacyjny 

01:35 Moc magii odc. 339 - rozrywka

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 
 odc. 15 - rozrywka
06:45 Niesamowite rekordy 
 odc. 1 - rozrywka
07:25 Klub przyjaciół Myszki Miki 
 odc. 3 - animowany 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 34 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 35 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 2 s. 4 - serial 
10:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 306 - serial  
11:00 Detektywi w akcji odc. 184 - serial  
12:00 Detektywi w akcji odc. 158 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 159 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 47  
15:00 Dom nie do poznania 
 odc. 249 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 61 - serial 
17:00 Esmeralda odc. 62 - serial 
18:00 Detektywi w akcji odc. 185 - serial 
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 307 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 111 - serial 
21:00 Pociąg strachu - fi lm sensacyjny 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial 
23:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial 
0:00 Spadkobiercy odc. 15 - rozrywka

06:00 To moje życie! 
 odc. 181 s. 3 - serial 
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 32 - serial 
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 11 s. 4 - serial 
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 12 s. 4 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 6 s. 11 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 8 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 4 - serial 
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles odc. 1 
s. 5 - serial 
13:50 Królowa serc odc. 37 - serial 
14:45 Królowa serc odc. 38 - serial 
15:45 Lekarze na start odc. 19 - serial 
16:30 Lekarze na start odc. 20 - serial 
17:05 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 8 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 36 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 37 - serial 
20:00 Hellboy - fi lm fantastyczny 
22:20 Drakula 2000 - horror 
00:25 Atak na posterunek 
 - fi lm sensacyjny 

08:00 Dziennik fi lozofa 

 odc. 73 Magazyn 

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 20  

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Wstęp do - fi lmu odc. 13  

09:00 Noc w Casablance 

 - komedia 

11:00 Rodzina Kanderów odc. 7 - serial 

12:15 Rodzina Kanderów odc. 8 - serial 

13:20 Śmierć jak kromka chleba 

 - dramat historyczny 

15:30 We dwoje - obyczajowy 

16:50 Dranie w kinie odc. 15 Magazyn 

17:35 Noc w Casablance - komedia  

19:10 Studio Kultura - rozmowy  

19:25 Katanka - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wiatr buszujący w jęczmieniu 

 - dramat wojenny 

22:35 Pegaz odc. 59  

23:30 Dziennik fi lozofa 

 odc. 73 Magazyn 

23:45 Jedna scena odc. 18  

00:05 Wojaczek - fi lm biografi czny 

06:50 Był taki dzień odc. 13  
06:55 Kazimierz Pułaski - bohater dwóch 
narodów - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 67  
08:35 Mikroświaty przyrody 
 odc. 16 - serial 
09:10 Przygody pana Michała 
 odc. 3 - serial 
09:45 Kozietulskiego 6 - dokumentalny 
10:50 Piłsudski Bronisław: 
 zesłaniec etnograf bohater 
 - dokumentalny  
11:55 Spór o historię odc. 68  
12:40 W cieniu prezydenta 
 - dokumentalny 
13:35 Było nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 91   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 92   
15:05 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 56 - serial 
15:35 Sekret Herberta Klose raz jeszcze 
 - dokumentalny 
16:35 Dziennik telewizyjny Magazyn 
17:50 Czas honoru. Powstanie 
 odc. 7 - serial 
18:50 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 7 - serial 
19:30 Towarzysz generał - dokumentalny  
20:55 Bizancjum: opowieść o trzech 
 miastach odc. 1 - dokumentalny 
22:00 Boża podszewka 
 odc. 9 s. 2 - serial 
23:05 Gintrowski. A jednak coś 
 po nas zostanie - rozrywka
00:10 Wszystko co kocham - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi    
09:00 Kalejdoskop młodych   
09:20 Express studencki  
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refl eksje nad Psalmem XXIII 
 odc. 8 - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
 Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 32 - serial 
11:10 Marana - dokumentalny 
11:20 Myśląc ojczyzna   
11:30 Lusaka City of Hope 
 - dokumentalny  
11:40 Prosto o gospodarce Magazyn
  ekonomiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Stan wojenny wspomnienia
  przywódców  
12:45 Koncert o bł. ks. Jerzym 
 Popiełuszce - „Jesteś” - koncert 
13:25 Błogosławiona Juta. Kobieta 
 średniowiecza - dokumentalny 
14:00 Krewniaki - spektakl teatralny 
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  
16:30 Z nami bezpiecznie Magazyn  
16:50 20 lat dla świata   
17:00 Po stronie prawdy  
17:55 Rekolekcje adwentowe  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone  
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia  
22:00 Więźniarki - dokumentalny 
23:30 Przymusowa izolacja 
 - 13 grudnia 1981 r.

06:05 Rodzinka.pl odc. 199 - serial 
06:35 Pożyteczni.pl  
07:05 M jak miłość odc. 185 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
11:40 Na dobre i na złe odc. 502 - serial 
12:45 Tylko z tobą odc. 43 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 99 - serial 
14:20 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 14 s. 2 - serial 
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 18 - serial 
15:25 M jak miłość odc. 1337 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka
17:10 Meandry uczuć odc. 7 - serial 
18:00 Panorama 
18:35 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1760 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1761 - serial 
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 689 - serial 
21:50 Na sygnale odc. 166 - serial 
22:25 Miłosne antidotum 
 - komedia romantyczna 
00:20 Solidaruchy z Rakowieckiej 
 - dokumentalny 
01:25 Jedyna szansa odc. 1 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 11 s. 13 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 18  

08:00 Dzień Dobry TVN 

 odc. 2144 Magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 506 - serial  

12:00 Szkoła odc. 248 - serial  

13:00 19+ odc. 117 - serial 

13:30 19+ odc. 118 - serial 

14:00 Szpital odc. 392 - serial  

15:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 5 s. 6 - rozrywka 

16:00 Szkoła odc. 249 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 507 - serial 

18:00 Szpital odc. 393 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 30 

19:50 Uwaga! odc. 5160  

20:10 Doradca smaku odc. 22  

20:15 Na Wspólnej odc. 2598 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 28 - rozrywka 

21:30 Labirynt - thriller 

00:40 Inwazja - thriller  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy odc. 575 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 796 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 797 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
 odc. 82 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 569 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 202 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 703 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2588 - serial  
14:45 Dlaczego ja? odc. 749 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja  
16:30 Na ratunek 112 odc. 73 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 61 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2589 - serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 438 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 481 - serial 
20:40 Bad Boys - komedia sensacyjna 
23:10 Ladykillers czyli zabójczy kwintet 
 - komedia kryminalna 
01:20 Burleska Musical 

07:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci

18:00 Lombard. Życie pod 
zastaw

15:30 We dwoje 14:05 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 13:00 19+ 18:00 Pierwsza Miłość

U schyłku II wojny światowej naziści organizują 
siły piekieł przeciwko nieprzyjaciołom. Tworzą 
czerwonoskórego demona. Po latach potwór zaczyna 
wykorzystywać nadprzyrodzone siły, by pomagać 
ludzkości.

Rok 1979. Tony Mendez _ ofi cer CIA wyspecjalizowany 
w ewakuacji ludzi z wrogich terytoriów, stara się 
pomóc amerykańskim dyplomatom w ucieczce 
z ogarniętego rewolucyjnymi zamieszkami Iranu.

„Operacja Argo”
(2012r.) TVN 7 20:00

„Hellboy”
(2004r.) TV Puls 20:00
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

ZUPA KREM Z POMIDORÓW
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy II Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu.
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Składniki: 

1 l passaty pomidorowej
pęczek natki 
30 g masła
150 g cebuli
2 ząbki czosnku
250 ml wywaru z warzyw 
100 ml śmietany 30%
sól, pieprz, pieprz cayenne, 
cukier (do smaku)

Sposób wykonania:

Cebulę i czosnek drob-
no posiekać, przesmażyć na 
maśle. Wlać passatę i zagoto-
wać. Następnie dodać gorący 
wywar, gotować do uzyskania 
gęstej zupy. Doprawić solą, 
pieprzem, pieprzem cayenne. 
Całość na koniec zmiksować 
i dodać śmietanę, udekorować 
natką. 

Smacznego!
Radek Wojciechowski
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Świąteczny czas dziecka
ADWENT  O tym jak przygotować dzieci do Bożego Narodzenia, co kupić pod choinkę i czy warto angażo-
wać milusińskich w przygotowanie paczek dla potrzebujących oraz samych świąt rozmawiamy z psycholożką 
Danutą Tyburską

– Rozpoczął się adwent, czy 
warto kupować dziecku kalen-
darze ze słodyczami, a może 
uczyć je wyrzeczeń, odmawia-
nia sobie czegoś? 

– Kalendarz to jedynie na-
rzędzie, które pomaga w nauce 
cierpliwości poprzez oczekiwanie 
na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia. Tutaj nie działa za-
sada click-click, sprawiająca, że 
za chceniem pojawia się natych-
miast spełnienie. By radość z pre-
zentów, ale i samego przeżywania 
świąt w gronie rodzinnym, miała 
znaczenie, warto jest ponieść 
pewną cenę. Wyrzeczenia są waż-
ne i powinny być adekwatne do 
wieku dziecka. One kształtują 
charakter już od najmłodszych 
lat.

– W ostatnich latach w skle-
pach już w listopadzie pojawiają 
się ozdoby świąteczne, a zabaw-

ki są eksponowane tak, by kusić 
zwłaszcza dzieci. Jak tłumaczyć 
naszym pociechom, że to chwyt 
marketingowy, a w Bożym Na-
rodzeniu chodzi o coś całkiem 
innego? 

– Przede wszystkim trzeba 
z dzieckiem o tym rozmawiać 
i wyjaśniać, o co tak naprawdę 
chodzi w przeżywaniu świąt. Co 
do samych prezentów, spróbujmy 
nakierować pociechę na przyszły 
prezent, zgodny z jego zaintere-
sowaniami czy predyspozycjami. 
Chodzi tutaj o naukę dokonywa-
nia wyborów w morzu marketin-
gowych pokus.

– Jak należy wybierać dziec-
ku prezent pod choinkę? Czym 
powinniśmy się?

– My, jako rodzice, sami nie 
możemy ulegać pokusie akcep-
tacji każdego wybranego przez 
dziecko prezentu, by rekompen-
sować sobie w ten sposób własne 
deficyty z dzieciństwa albo noto-

ryczny brak czasu. Kupując 
dzieciom prezenty doro-
śli często sami sobie ku-
pują lepsze samopoczu-

cie. Nie zawsze przynosi 
to dobre skutki dla 

najmłodszych. 
– Co-

raz częściej 
kupuje się 
d z i e c i o m 
bardzo dro-
gie prezenty 
i pod cho-

inką znajdują się elektronicz-
ne nowości, firmowe drogie 
zabawki. Jak takie działanie ze 
strony dorosłych wpływa na 
pociechy?

– Tak, jak powiedziałam 
wcześniej: notoryczne uleganie 
oczekiwaniom dziecka często 
sprawia, że w dorosłym życiu taki 
człowiek staje się roszczeniowy 
wobec otoczenia. Skoro dotąd to, 
co chciał otrzymywał, dlaczego 
w dorosłym życiu ma się to zmie-
nić? Stąd niedaleko już do wszel-
kich zaburzeń emocjonalnych, 
a nawet depresji.

– Jeśli w naszej rodzinie 
kierujemy się zasadami, że 
cenniejszy jest prezent dany 
od serca, samodzielnie zrobio-
ny, to jak wytłumaczyć, że np. 
sweter zrobiony ręcznie przez 
babcię ma większą wartość, 
a w zasadzie powinien ją mieć 
w odczuciu dziecka, niż drogie 
gadżety z sieciówek?

– Jeśli dziecko w relacjach 
rodzinnych widzi szacunek 
i wdzięczność za to, co płynie od 
nas, z pewnością to doceni. To 
wartości, jakie funkcjonują w ro-
dzinie odzwierciedlają oczekiwa-
nia dziecka. Trudno oczekiwać 
w rodzinie o preferencjach mate-
rialnych, by nagle w święta Bożego 
Narodzenia pojawiła się afirmacja 
innych wartości. 

– Czy warto angażować 
dzieci w przygotowywanie pa-
czek dla potrzebujących? 

– Oczywiście, że tak. Naucza-
nie dziecka umiejętności dziele-
nia się z innymi pobudza w nim 
wrażliwość i empatię. To cechy 
bezcenne w społeczeństwie.

– A co daje dziecku wspól-
ne przygotowywanie wystroju 
domu, porządki w domu, przy-
gotowywanie potraw wigilij-
nych?

– Przede wszystkim daje po-
czucie wspólnoty, przynależności 
do rodziny, pomaga w budowaniu 
relacji. Z drugiej strony to natu-
ralne przekazywanie tradycji, by 

dalsze pokolenia mogły ją szano-
wać i pielęgnować.

– Od jakiego wieku mo-
żemy wprowadzać te zasady, 
o których rozmawiałyśmy? 

– Sądzę, że już od drugiego 
roku życia dziecko może uczest-
niczyć sukcesywnie w tych wy-
darzeniach. W każdym razie to 
dobry moment, by zacząć tłu-
maczyć dziecku dlaczego święta 
Bożego Narodzenia są dla nas tak 
cudowne i ważne.

(nał)
 fot. nadesłane

Porady

Zakupowy maraton 
– jak nie zwariować?
Co robić, by nie ulec przedświątecznemu szaleństwu i kupić faktycznie jedynie to, 
co chcemy i w rozsądnych cenach? Oto kilka wskazówek.

Od początku grudnia wszyscy 
Polacy ruszają na zakupy. Centra 
handlowe odnotowują najwięk-
sze obroty w ciągu roku, a spe-
cjaliści od marketingu i reklamy 
robią wszystko, by zachęcić nas 
do nabycia produktów konkret-
nych marek. Jak nie spustoszyć 
portfela?

Zaczynamy od zrobienia listy 
zakupów, dzieląc ją na prezenty 
i na artykuły spożywcze. Wtedy 
planujemy też budżet. Weźmy 
pod uwagę również opcję zaku-
pów internetowych, ale tu jedna 
uwaga: trzeba założyć zapas cza-
su na ewentualny zwrot towaru 
i ponowny zakup. Jeśli zamawia-
my w sieci ubrania, upewnijmy 
się, że obdarowany będzie mógł 
je zwrócić po świętach, gdy coś 
nie będzie pasowało. Zakupy 
przez internet są o tyle wygod-
ne, że towar dotrze prosto do 
naszych drzwi i mamy możliwość 
porównania cen. Co do artyku-
łów spożywczych – pamiętajmy, 
że święta trwają tylko kilka dni, 
a nasze możliwości konsumpcji 
są ograniczone. 

Kolejnym krokiem jest wy-
bór dnia zakupów. Najlepiej zde-
cydować się na środek tygodnia, 
bo w weekendy trzeba się liczyć 
z obecnością tłumów innych ku-
pujących. Sobota i niedziela to 
również utrudnienia dla zmoto-
ryzowanych i kłopot ze znalezie-
niem miejsca parkingowego przy 
centrach handlowych. 

Podczas zakupów trzymaj-
my się ściśle swojego planu. 
Najpierw kupujemy prezenty. 
Tu trzeba uważać na hasła typu 
„kup dwa, trzeci dostaniesz gra-
tis”. Nie ma nic gratis. A poza 
tym po co nam dwa artykuły 
tego samego rodzaju? Patrzmy 
krytycznie na promocje. Przy za-
kupach artykułów spożywczych, 
zwróćmy uwagę na terminy waż-
ności. Sprawdzajmy paragony 
kasowe i ceny poszczególnych 
artykułów.

Na koniec, a właściwie na 
początku zakupów, pamiętajmy 
o kieszonkowcach. Oni właśnie 
w tym okresie idą na łowy.

Tekst i fot. (Maw)Centra handlowe zachęcają do świątecznych zakupów wystrojem
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niszczał. Kupiony przez Polaków 
za 7000 funtów szterlingów ze-
branych przez społeczność Po-
morza. Pod polską banderą służył 
w latach 1930-1981. Podczas zwie-
dzania duże wrażenie robi wystrój 
kabin oficerskich, a także miejsce, 
gdzie spali przyszli marynarze 
(podwieszane hamaki). Turystów 
oprowadzają byli już maryna-
rze tego żaglowca, którzy bardzo 
chętnie opowiadają ciekawe hi-
storie z nim związane.

Akwarium Morskie – naj-
większe w Polsce oceanarium. 
W części akwarystycznej możemy 
zobaczyć między innymi drapież-
ne mureny, kolorowe rybki mórz 
tropikalnych, żółwie morskie 
i wiele innych gatunków. W dzia-
le muzealnym znajduje się nato-
miast wielka diorama (makieta) 
dna morskiego Bałtyku z figurami 
najczęściej występujących gatun-
ków. Są też wypchane zwierzę-
ta morskie oraz szczęka rekina 
sprzed milionów lat.

Sopot leży między Gdańskiem 
a Gdynią. Popularne nadmorskie 
letnisko, które swój charakter 
uzdrowiska sprawuje od wielu lat. 
Obecnie składa się z dwóch części: 
starej, w której dominują zabyt-
kowe wille, hotele i miejsca space-
rowe oraz z nowej, zdominowanej 
przez wielkie bloki mieszkalne. 
W sezonie letnim Sopot odwie-
dza kilkadziesiąt tysięcy turystów, 
a znalezienia wolnego miejsca na 
parkingu graniczy z cudem. Co cie-
kawego możemy tam zobaczyć?

Deptak – to część ulicy Mon-
te Casino, zwana również „mon-
ciakiem”. Zaczyna się niedaleko 
dworca PKP i biegnie w kierunku 

morza. Znajduje się tam wiele ka-
mieniczek, w których mieszczą 
się kawiarnie, restauracje, galerie 
sztuki czy sklepiki z pamiątkami. 
Nie brakuje też sklepów siecio-
wych. „Monciak” kończy się Pla-
cem Zdrojowym z rzeźbą Jana Ry-
baka. Przechodząc przez ten plac 
zbliżymy się do wejścia na słynne 
molo. Jest ono symbolem miasta, 
jego długość przekracza 500 me-
trów (jedno z najdłuższych w Eu-
ropie). Pod koniec mola, po pra-
wej stronie, znajduje się marina, 
do której wpływają duże jachty 
morskie. Na końcu mola znajduje 
się mała kawiarenka. Z tego punk-
tu widać w całej okazałości Grand 
Hotel, miejsce kultowe, w którym 
zatrzymują się słynni aktorzy czy 
też ludzie polityki.

Opera Leśna – po drugiej 
stronie miasta, w części południo-
wej, znajduje się słynna Dolina 
Prątki. To właśnie tutaj znajduje 
się znana z festiwali Opera Leśna. 
Początki opery w 1909 roku były 
bardzo skromne. Walory akustycz-
ne tego terenu odkrył kapelmistrz 
teatru miejskiego w Gdańsku i od 
tej pory słychać tu było tylko mu-
zykę niemiecką. Po wojnie impre-
zy muzyczne odbywały się tu bar-
dzo rzadko, aż do 1961 roku, kiedy 
po raz pierwszy zorganizowano 
festiwal piosenki. Obecnie teren 
Opery Leśnej to obszar ponad 4 
hektarów ze sceną, która na czas 
koncertów jest zadaszana. 

Gdynia i Sopot to miasta 
bardzo charakterystyczne, które 
warto bliżej poznać.

(Maw)
fot. (Maw, aba)

Gdynia to portowe miasto, 
które kojarzone jest z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. 
Pierwsze wzmianki o niej datowa-
ne są na XIII wiek. Wtedy to mała 
wioska rolniczo-rybacka stała 
się własnością zakonu kartuzów, 
którzy przybyli na te tereny. Za 
sprawą braci powstała pierwsza 
karczma, będąca miejscem handlu 
i spotkań miejscowych rybaków. 
Gdynia była własnością zakonu 
przez 400 lat, aż do 1772 roku. 
Wtedy trafiła pod panowanie pru-
skie. Do zakończenia I wojny świa-
towej przechodziła różne koleje 
losu. Na mocy traktatu wersal-
skiego, w 1920 roku Polska otrzy-
mała 140 kilometrów wybrzeża, 
a Gdynia miała zostać polskim 
portem handlowym. Przystąpio-
no do jego budowy. Projektantem 
był inż. Tadeusz Wenda. Już w 1923 
roku do prowizorycznego portu 
zawinął pierwszy statek handlo-

wy - „SS Kentucky” pod banderą 
francuską. W 1930 roku została 
uruchomiona regularna linia na 
trasie Gdynia - Nowy Jork. Kilka 
lat później, bo w 1934 roku, Gdy-
nia była już największym portem 
przeładunkowym na Bałtyku.

W czasach II wojny świato-
wej Gdynia (Gotenhafen) stała 
się portem, w którym niemiecka 
marynarka wojenna „Kriegsmari-
ne” miała bezpieczne schronienie. 
Po zakończeniu II wojny świato-
wej miasto na stałe powróciło do 
Polski i nastąpił jego gwałtowny 
rozwój. Co dziś warto w nim zo-
baczyć?

Skwer Kościuszki – to głów-
na ulica turystyczna Gdyni. Przez 
cały rok przewijają się tędy space-
rowicze. Na jego zakończeniu znaj-
duje się molo południowe, które 
ukazuje morski charakter tego 
miejsca. Właśnie przy Skwerze 
Kościuszki znajduje się duży nad-

morski hotel Gdynia, a nieopodal 
mieści się Dowództwo Marynarki 
Wojennej. Na skwerze zlokalizo-
wano kilka pomników, między 
innymi Marynarza Polskiego, Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i Żołnierzy AK. Przy południowym 
molo znajduje się budynek szkoły 
morskiej, która wychowała wie-
lu wybitnych marynarzy. Wzdłuż 
stoją zacumowane dwa statki: 
ORP „Błyskawica” oraz żaglowiec 
„Dar Pomorza”. Jest tu również 
port jachtowy, a na samym końcu 
mola - oceanarium.

ORP „Błyskawica” to legen-
darny okręt wojenny, zbudowany 
w angielskiej stoczni w Cowes. 
Zwodowany dwa lata przed wy-
buchem II wojny światowej. Wraz 
z bliźniaczym okrętem „Grom” 
w tamtych czasach zaliczał się 
do najnowszych i najszybszych 
okrętów wojennych na świecie. 
Mimo to nie oddał żadnego strza-
łu w obronie polskiego wybrzeża 
we wrześniu 1939 roku. Na mocy 
rozkazu dowództwa, oba okrę-
ty w przededniu wybuchu wojny 
zostały skierowane do Wielkiej 
Brytanii. Tłumaczono to możli-
wością zatopienia przez niemiec-
kie lotnictwo. Toczyły bitwy na 
morzach, między innymi podczas 
obrony Narwiku. ORP „Błyskawi-
ca” wrócił do Polski dwa lata po 
wojnie i dalej służył przez 40 lat 
dla ojczyzny. Obecnie stanowi 
muzeum i jest obowiązkowym 
punktem do zwiedzania w Gdyni.

Dar Pomorza – żaglowiec, 
który został zbudowany w 1909 
roku w Hamburgu dla niemiec-
kich kadetów. Przechodził różne 
koleje losu. Przez kilkanaście lat 

Sopockie molo

Przy Skwerze Kościuszki cumuje okręt muzeum – ORP Błyskawica W Gdyni cumują również żaglowce

Gdynia i Sopot – przemysł i kultura
TURYSTYKA  Oba tytułowe ośrodki, obok Gdańska, wchodzą w skład Trójmiasta. W ich zabytkach 
możemy odnaleźć ślady walki o polskość tych terenów
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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)

Najbliższe dni przeżyjesz w pędzie od jednej cie-
kawej sprawy do drugiej. Będziesz tak zaaferowany 
obowiązkami zawodowymi, że nie dostrzeżesz, że 
coś złego dzieje się w twojej rodzinie. Nie bądź obo-
jętny na sygnały alarmowe, bo to poważniejsze niż 
myślisz. Podczas jednego ze spotkań służbowych 
poznasz kogoś, kto wywoła szybsze bicie serca. 

Rozkwitniesz, a po niedawnej chandrze nie zostanie 
nawet ślad. Będziesz chciał spotykać się z ludźmi, 
aranżować imprezy, dyskutować i dowiadywać się 
ciekawych rzeczy. Najlepiej będzie, jeśli spożytkujesz 
tę energię na planowanie jesiennego urlopu. Wybierz 
ładne miejsce, poczytaj o atrakcjach. Trudno będzie 
teraz skupić się na obowiązkach, ale trzeba.

W najbliższych dniach poczujesz opiekę planet. 
Wszystko będzie szło po twojej myśli, każdy pomysł 
okaże się trafny. Współpracownicy też docenią twoje 
starania. Licz się z tym, że nagle spadnie na ciebie 
więcej ważnych zadań. To nie powód do złości, a ra-
czej szansa na premię. Marzy ci się ożywienie w sfe-
rze uczuć? Weź sprawy w swoje ręce i nie puszczaj 
zdobyczy.

Planety ostrzegają, byś nie brał na siebie zbyt wiele. 
Nie poświęcaj się też dla innych jeśli czujesz, że nie 
masz na to siły. Twoje zdrowie wymaga troski. Po-
staraj się odpocząć, skorzystaj z relaksującego ma-
sażu. Gdy to nie pomoże, pora odwiedzić lekarza.

Nerwowy tydzień w pracy. Pilnuj swoich spraw, by 
ktoś nie zarzucił ci, że źle się z nich wywiązujesz. 
Będziesz miał okazję podsłuchać, co się dzieje 
u konkurencji. Pozwoli ci to zyskać przewagę, o ile 
mądrze wykorzystasz te informacje. W miłości czas 
deklaracji.

W nadchodzących dniach wiele będzie się działo 
w sferze zawodowej. Pilnuj swoich spraw i puść 
mimo uszu historie snute przez osobę, która słynie 
ze skłonności do fantazjowania. W miłości flirt na 
horyzoncie. Wpadniesz komuś w oko, a partner bę-
dzie zazdrosny.

Miłosne sprawy tak skutecznie zaprzątają twoją 
głowę, że nie masz czasu na obowiązki zawodowe. 
Zaniedbałeś kilka tematów i teraz może to wyjść na 
jaw za sprawą osoby, której zbytnio zaufałeś. Przy-
gotuj się na niezbyt przyjemną rozmowę z szefem. 
Okaż pokorę.

Zaczniesz zastanawiać się nad przebiegiem swojej 
kariery. Poczujesz, że przed tobą szansa na ruszenie 
z kopyta i zarobienie dużych pieniędzy. Zaczniesz 
obmyślać strategię, dostrzeżesz nowe rozwiązania. 
Uda ci się wyprzedzić działania konkurencji, zyskasz 
w oczach współpracowników. W miłości spokojnie, 
ale warto zaplanować weekendowy wyjazd.

Będziesz teraz wyjątkowo ostrożny, a nawet podejrz-
liwy. Takie podejście zaburzy postrzeganie rzeczywi-
stości. Uspokój niepotrzebne emocje, a wpadniesz 
na rozwiązanie zagadki, która od dawna zaprząta 
twój umysł. Nie zajmuj się ani plotkami, ani knu-
ciem intryg, bo bardzo szybko obróci się to przeciw-
ko tobie. Weekend spędź z partnerem.

Słuchaj intuicji i trzymaj język za zębami. Ktoś bę-
dzie chciał cię bliżej poznać i wykorzystać do swoich 
celów. Nie ufaj mu, mimo że stale się uśmiecha. Do-
kładnie sprawdzaj każde rozliczenie finansowe, bo 
pomyłka może cię wiele kosztować. Takie napięcie 
sprawi, że pod koniec tygodnia poczujesz się bar-
dzo zmęczony. Poświęć choć jeden dzień na leżenie 
bykiem.

Wyczerpujący tydzień pod znakiem spotkań z ludźmi. 
Nagle otoczą cię cudze sprawy, kłopoty, sekrety, za 
czym nie przepadasz. Będziesz musiał udzielać rad, 
współczuć, pocieszać, aż w końcu poczujesz się bar-
dzo wyczerpany. Najlepiej zrobisz, wyjeżdżając samot-
nie na weekend. Naładujesz baterie i zdystansujesz się 
do ostatnich wydarzeń.

Skupisz się na sprawach rodzinnych, sytuacja tego wy-
maga. Ktoś z najbliższych będzie miał kłopoty zdrowot-
ne i na ciebie spadnie zajęcie się jego biznesem bądź 
dziećmi. Spokojnie, sprawa ma charakter przejściowy, 
a ty całkiem dobrze sobie poradzisz. Póki co, nie obie-
cuj zbyt wiele szefowi, bo chwilowo nie będziesz mógł 
się z tego wywiązać.

Kolorowanki dla dzieci
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Biblioteka 
to nie tylko książki

GOLUB-DOBRZYŃ  Golubska biblioteka to 184 konkursy, 
warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. To 3000 mieszkań-
ców naszego powiatu, korzystających z takiej formy działalno-
ści książnicy

W listopadzie rozpoczął się 
kurs komputerowy dla golubskich 
seniorów. Organizatorem jest 
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu. 
W zajęciach bierze udział około 40 
mieszkańców naszego miasta. 

– Kurs ma przybliżyć kom-
puterowe tajniki starszym miesz-
kańcom – mówi Barbara Wasiluk, 
dyrektor biblioteki. – Cieszy się 
on dużym zainteresowaniem, jest 
całkowicie bezpłatny, a moi pra-
cownicy w profesjonalny sposób 
przekazują podstawową wiedzę 

o funkcjonowaniu komputera, 
jego możliwościach i zastosowaniu 
w codziennym życiu.

Kurs komputerowy to nie je-
dyna działalność książnicy w sze-
rzeniu szeroko pojętej kultury. 
Instytucja w ciągu całego roku or-
ganizuje liczne konkursy tematycz-
ne związane z naszym miastem, 
poezją czy też literaturą. Nawiązała 
współpracę z Wydziałem Filologii 
Polskiej UMK w Toruniu. Na mocy 
zawartego porozumienia naukow-
cy z tej uczelni prowadzą warsztaty 
językowe dla młodzieży. Cieszą się 
one bardzo dużym zainteresowa-
niem. 

– Również dużym zaintereso-
waniem cieszył się wykład księdza 
dziekana Dariusza Koteckiego pt. 
„Biblia-Stary i Nowy Testament” – 
dodaje dyrektor. – Ta współpraca 
na pewno nie zakończy się na jed-
nym wykładzie. 

Biblioteka na co dzień działa 
ze Stowarzyszeniem Św. Huberta, 

a owocem tej współpracy jest cykl 
wydawniczy „Ocalić od zapomnie-
nia”. Wspólnie z młodzieżą Zespołu 
Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu 
wydano szereg publikacji promują-
cych zabytki i ciekawych ludzi na-
szego powiatu. 

W ramach zajęć biblioteka 
prowadzi również Klub Dyskusyj-
ny, gdzie miłośnicy książek mogą 
się spotkać i wymienić wrażenia-
mi wyniesionymi z przeczytanych 
lektur. Książnica patronuje również 
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. 

– Udostępniamy pomiesz-
czenia i sprzęt dla naszych senio-
rów, którzy mimo swojego wieku 
jeszcze pragną poszerzyć wiedzę, 
studiując na tej uczelni – podkre-
śla Barbara Wasiluk. – Wykłady są 
prowadzone przez wybitnych na-
ukowców z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika i innych uczelni. Głębo-
kie słowa uznania dla organizato-
rów i studentów tej uczelni.

Tekst i fot. (Maw)
R E K L A M A

Fani komiksów i gier
Grupa uczniów Gimnazjum im. Mikołaja Koperni-
ka w Gałczewie, entuzjastów komiksów, gier i fil-
mów z gatunku fantastyki, wzięła udział w War-
saw Comic Con w centrum targowo-kongresowym 
w Nadarzynie. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Uczestnicy mogli poszerzać 
swoje zainteresowania w wie-
lu strefach tematycznych m.in. 
w strefie Gwiezdnych Wojen, gdzie 
można było np. zasiąść za stera-
mi X-winga i spróbować zniszczyć 
gwiazdę śmierci. 

Fani „Gry o tron” mogli zasiąść 
na żelaznym tronie z mieczem 
w dłoni. Zainteresowania grami 
można było rozwijać na kilkudzie-
sięciu stanowiskach różnych wy-
stawców i producentów. 

– Dla młodych ludzi, którzy 
dopiero poszukują swojego miej-
sca w życiu, obcowanie z tego typu 
wydarzeniem daje ogromną szansę 

na poszerzenie swoich horyzontów 
myślowych i być może wybór cie-
kawych zainteresowań na dorosłe 
życie – opowiada Jacek Uzarewicz, 
nauczyciel języka angielskiego 
w gimnazjum w Gałczewie.

Nie tylko jednak gry kompu-
terowe cieszyły się popularnością. 
Organizatorzy przygotowali wiele 
stanowisk dla gier planszowych, 
które cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza gra „Ogniem i mieczem”, 
która w atrakcyjny sposób przed-
stawia znane z historii wydarzenia. 

(szyw)
fot. nadesłane
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Usłyszał choroby 
CIEKAWOSTKI  Nazywany „słuchawkami” stetoskop to 
przyrząd, który nieodzownie kojarzy nam się z lekarzem. 
Powstał w wyniku zawstydzenia pewnego francuskiego 
medyka

René-Théophile-Hyacinthe 
Laennec – to pełne imię i nazwi-
sko francuskiego lekarza , który 
urodził się w 1781 roku. Pochodził 
z biednego regionu – Bretanii. 
Jest ona znana z zimnego kli-
matu i przez wieki jedną z przy-
czyn śmierci była tam gruźlica. 
Choroba dotknęła także osobiście 
Laenneca. Gdy miał pięć lat na 
gruźlicę zmarła jego matka. Mło-
dy Rene musiał wychowywać się 
u swojego wujka – Abbe. Był on 
księdzem i zadbał o podstawowe 
wykształcenie siostrzeńca. Gdy 
miał 12 lat trafił pod skrzydła 
stryjka w mieście Nantes. Roz-
począł naukę medycyny. Był uta-
lentowanym studentem. Poznał 
także język angielski i niemiec-
ki. 

Laennec miał także okres 
buntu. Przez kilka lat podróżo-
wał po kraju, pracując w trupie 
cyrkowej. Po przemyśleniu sytu-
acji wrócił do studiowania medy-
cyny. Jego specjalnością stało się 
diagnozowanie chorób płuc i ser-
ca. Do diagnozowania używał 
zazwyczaj opukiwania. Było to 
proste badanie, dzięki któremu 
można było ocenić wielkość ser-
ca, wątroby czy płuc. W czasach 
Laenneca była to metoda bardzo 
młoda. Drugą z metod prostej 
diagnozy było osłuchiwanie.  Do-
konywano tego w bardzo prosty 
sposób, przystawiając ucho do 
klatki piersiowej pacjenta i na-
słuchując serca. Laennec nie 
miał przekonania do tej metody, 
zwłaszcza, gdy pacjentkami były 

młode kobiety:
– W 1816 roku przyjąłem 

kobietę z objawami choroby ser-
ca. Badanie poprzez opukiwanie 
było niemożliwe ze względu na 
znaczną ilość tkanki tłuszczowej. 
Osłuchiwanie było także nie-
możliwe z uwagi na płeć i wiek 
pacjentki. Przypomniało mi się 
pewne zjawisko fizyczne, dzięki 
któremu możemy usłyszeć na-
wet dźwięk spadającej na podłogę 
szpilki. Wziąłem do ręki kartkę 
papieru i zwinąłem ją w rulon. Je-
den koniec przyłożyłem do klatki 
piersiowej pacjentki, a drugi do 
swego ucha. Ucieszyłem się, gdy 
usłyszałem dokładnie bicie serca  
i to wyraźniej niż gdybym przy-
łożył ucho do ciała – pisał lekarz 
w swoich pamiętnikach.

Niestety, w tamtych czasach 
lekarze mieli barierę psychicz-
ną przed przystawianiem uszu 
do piersi kobiet. Było to sprzecz-
ne z etykietą i narażało ich na 
gwałtowną reakcję ze strony 
męża pacjentki. Laennecka na 
wynalazek stetoskopu miały 
naprowadzić dzieci bawiące się 
na jego podwórzu. Przykładały 
do ucha kawałek wydrążonego 
patyka nasłuchując spadających 
liści. Lekarz udoskonalił ten po-
mysł. Pierwszy stetoskop był 25-
centymetrową tubą rozszerzającą 
się z jednej strony. W kolejnych 
latach udoskonalał stetoskop 
oraz dokonywał nowych odkryć 
medycznych. Dokładnie opisał, 
czym są szmery oddechowe. 

Laennec poświęcił się bada-

niom chorób płuc, w tym gruźli-
cy. Niestety sam uległ zarażeniu. 
Zdiagnozował go jego bratanek 
używając... stetoskopu. Twórca 
wynalazku zmarł w 1826 roku. 
Miał zaledwie 45 lat. Paradoksal-
nie, stetoskop ratował życie wie-
lu osobom, ale jednocześnie był 
i jest wielkim zagrożeniem dla 
lekarzy. To właśnie przez niego 
przenosi się wiele groźnych bak-
terii. Ryzyko zmniejsza dokładne 
mycie jego głowicy.

Historia wynalazku nie do-
biegła końca. W 1852 roku udo-
skonalił go irlandzki lekarz – Ar-
thur Leared. To on zaproponował 
podwójne słuchawki. Wcześniej, 
bo w 1840 roku Brytyjczyk Gol-
ding Bird, zamiast drewnianej 
tuby, zaproponował elastyczny 
przewód. Ostatnim wielkim udo-
skonaleniem w 1864 roku było 
dołożenie do stetoskopu mem-
brany akustycznej. Jej zadaniem 
było wzmacnianie dźwięków. 

Bardzo podobnym do steto-
skopu wynalazkiem z XIX wie-
ku był fetoskop, czyli przyrząd 
do osłuchiwania płodu. Został 
wynaleziony także przez fran-
cuskiego lekarza Adolfa Pinarda. 
Do dziś jest nazywany „rogiem 
Pinarda” z uwagi na kształt. Dziś, 
w epoce urządzeń takich jak ul-
trasonograf, fetoskop wyszedł 
z użycia. Czasami stosowany 
jest w weterynarii w biednych 
krajach, by osłuchiwać np. płody 
krów. 

(pw)

Przed pogotowiem 
Obecnie w przypadku gwałtownego zachorowania 
chwytamy za słuchawkę i wzywamy pogotowie ra-
tunkowe. Dawniej mieszkańcy naszych okolic mie-
li trudniej. Jedynym wyjściem było załadowanie 
chorego na wóz i szybkie odwiezienie do lekarza. 

XX wiek

W latach 30. ochrona zdro-
wia polepszyła się dzięki ze-
społom ratowniczym. Golub 
był pod względem ratownictwa 
medycznego chlubnym przy-
kładem. W mieście działało koło 
Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Oprócz urządzania zbiórek dla 
potrzebujących, stworzyło tak-
że cztery sekcje ratownicze. 

Mieszkańcy miasta, najczę-
ściej młodsi, spotykali się raz w 
tygodniu, by szkolić się z udzie-
lania pierwszej pomocy. Istniał 

także zespół ratowniczy, goto-
wy do stawienia się na pomoc 
w każdym momencie. Łącznie 
z pierwszej pomocy przeszkolo-
no wówczas ok. 50 osób. Więk-
szość stanowiły dziewczęta. 
Kursy dla ratowników prowa-
dził dr Kordylewski. Szkolenie 
przewidywało diagnozowanie 
najpopularniejszych chorób 
zakaźnych, udzielanie pomocy 
rannym oraz stosowanie zasad 
higieny. 

(pw)

Eksplozja na dworcu 
Rok temu na dworcu w Golubiu-Dobrzyniu ro-
zebrano magazyn ekspedycji towarowej. W 1928 
roku mało brakowało, by obiekt zawaliłby się sam 
po wielkiej eksplozji.

XX wiek

Przez dworzec w Golubiu 
przechodziły rożnego rodzaju 
towary, w tym te niebezpiecz-
ne. 14 czerwca 1928 roku z Byd-
goszczy przybył ładunek zawie-
rający kwas węglowy. Było to 
niewielkie naczynie. Był wy-
korzystywany przy produkcji 
napojów gazowanych. Z niewia-
domych przyczyn ładunek eks-
plodował. 

Siła wybuchu wybiła szyby 
na dworcu, a także uszkodziła 
część muru ekspedycji towaro-
wej. Straty byłyby większe, gdy-
by nie szczęśliwy przypadek. 
Naczynie z kwasem znajdowało 
się za dużymi beczkami z solą. 
Każda z nich ważyła 50 kg. Eks-
plozja rozniosła na drzazgi becz-
ki, ale oszczędziła budynek. 

(pw)

Awans komendanta 
J. Jeleniewski był komendantem posterunku poli-
cji w Golubiu w latach 30. Był dobrym policjantem, 
który dzięki rozwikłaniu dwóch głośnych spraw, 
uzyskał awans i został przeniesiony do Torunia. 

XX wiek

Najbardziej znana sprawa 
komendanta dotyczyła kra-
dzieży obiektów sakralnych 
z golubskiego kościoła, czyli 
świętokradztwa. Wiadomość 
o kradzieży gruchnęła 10 listo-
pada 1934 r. Złodzieje weszli do 
kościoła przez drzwi prowadzące 
na chór, po czym spuścili się na 
linach do kościoła, gdzie wyła-
mali drzwi do zakrystii i ukra-
dli monstrancję i cztery kielichy 
wraz z patenami i puszkę. War-
tość skradzionych przedmiotów 
wyceniono na 10 tys. zł. 

Podejrzanymi byli: M. Loga 
i Gęsicki. Ten pierwszy był z za-
wodu rzeźnikiem. Jako chłopiec 
był ministrantem, więc dobrze 
znał kościół. Drugi był robot-
nikiem z powiatu rypińskiego. 
Był już wcześniej karany za kra-
dzieże. Podejrzewano także Olej-
niczakową (matka Logi), choć 

była poważana w społeczeń-
stwie. Dużym problemem dla 
śledczych stało się odnalezienie 
skradzionych przedmiotów. Na-
trafiono na nie dzięki informa-
cjom ks. Charszewskiego z Do-
brzynia, który miał usłyszeć je 
w czasie spowiedzi. Przedmioty 
odnaleziono w piwnicy p. Olej-
niczakowej, metr pod podłogą. 
Część łupu zdołano sprzedać, 
reszta została uszkodzona.

Drugą sprawą, która rozsła-
wiła Jeleniewskiego było ujęcie 
szajki koniokradów, którzy do-
puszczali się kradzieży w okoli-
cach Lisewa, Skępska i Ostrowi-
tego. Szczegółów dochodzenia do 
prawdy nie znamy, ale komen-
dant ponownie złapał sprawców, 
którzy okazali się pochodzić 
z okolic Radomina.

(pw)
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Superpióro dla Weroniki
GOLUB-DOBRZYŃ  29 listopada w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim odbył się szósty finał Powia-
towego Konkursu Ortograficznego o „Superpióro” starosty golubsko-dobrzyńskiego. Mistrzynią orto-
grafii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych została Weronika Blonkowska z Zespołu Szkół nr 1 im. 
Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

R E K L A M A

Tekst dyktanda przygotował 
polonista z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu Michał Żarski. 
„Kiedy rada kahalna zadekreto-
wała nowo powstałe przepisy 
żywieniowe, wszyscy spanikowali 
jak jeden mąż. Wszak zaburzona 
została tożsamość wspólnoty! 
Przecież to niczym bulla czy ad-
hortacja –przestrzegali ortodoksi, 
grzmiąc na potęgę albo i dwie...” – 
to początek dyktanda, z którym 
musieli zmierzyć się uczniowie. 

Tradycyjnie w organizację 
konkursu ortograficznego włą-
czyli się nauczyciele pozostałych 
przedmiotów oraz młodzież. 
W oczekiwaniu na wyniki uczen-
nice Halina Leida i Joanna Lesz-
czyńska zaprezentowały swój 
talent wokalny. Ilona Dec, Moni-

ka Ostrowska, Agnieszka Piskor-
ska i Wioletta Wolfram z gracją 
przedstawiły pokaz obsługi syn-
chronicznej, a Szymon Pankow-
ski i Wiktor Kryger przygotowa-

li internetowy quiz. O pyszny 
poczęstunek zadbali uczniowie 
technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych pod kierunkiem 
Marty Malinowskiej.

Ostatecznie, konkurs wygrała 
Weronika Blonkowska z Zespo-
łu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny 
w Golubiu-Dobrzyniu. Wicemi-
strzami zostali: Paulina Dzian-

kowska z Zespołu Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu oraz Jakub 
Rożnowski z Zespołu Szkół w Ko-
walewie Pomorskim.

Honorowy patronat nad 
konkursem sprawował starosta 
golubsko-dobrzyński Andrzej 
Okruciński. Był on także funda-
torem nagród. Laureaci otrzymali 
wieczne pióra z wygrawerowa-
nym mistrzowskim tytułem, na-
tomiast wszyscy finaliści, oprócz 
dyplomów, także drobne nagro-
dy rzeczowe. W imieniu starosty 
wręczał je Zbigniew Szyjkowski 
razem z dyrektorem Zespołu 
Szkół Bogdanem Oskwarkiem 
oraz przewodniczącą jury Małgo-
rzatą Pęcherską-Żary.

(krzan)
fot. nadesłane

Golub-Dobrzyń

Harcerski zlot
Na przełomie listopada i grudnia harcerze  z Drużyny 
Nieprzetartego Szlaku „Sokoły”, działającej przy Ze-
spole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, uczestniczyli 
w zlocie w Załęczu Wielkim koło Łodzi. 

W Ośrodku Szkoleniowo Wy-
poczynkowym ZHP „Nadwarciański 
Gród” skauci po kolejny raz uczest-
niczyli w warsztatach z projektu  
„Odkrywam siebie – grupowe za-
jęcia usprawniające i rozwijające 

osoby niepełnosprawne”. 
– W trakcie zajęć z doradztwa 

zawodowego oraz autoprezenta-
cji harcerze wzmacniali wiarę we 
własne możliwości, rozwijali moc-
ne strony, odkrywali własną tożsa-

mość, a także budowali zaufanie do 
innych osób – wyjaśnia Katarzyna 
Stefańska, drużynowa Drużyny NS 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Skauci 
zapoznali się ze sposobem robie-
nia filmów i kadrowania planów, 
a także uczestniczyli w  wykonaniu  
ulubionego  teledysku, który nieba-
wem będą mogli obejrzeć wszyscy 
uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół nr 3. Niemałe emocje wy-
wołały  warsztaty wizażu. Uczest-
niczyliśmy w świeczkowisku, gdzie 
wysłuchaliśmy gawędy o przyjacio-
łach, a także zaprezentowaliśmy 
swoją drużynę na forum innych 
grup uczestniczących w projekcie.

Kolejne zajęcia dotyczyły ko-
munikacji. Harcerze tworzyli swoje 
lustrzane autoportrety oraz iden-
tyfikatory potrzebne, by dostać za-
szczytu udziału w wieczornej gali 
gwiazd. Drużyna zwiedziła także 
Łódź i znajdujące się tam telewizyj-
ne studio animacji  „Se-ma-for”

(szyw), fot. ZHP

Zabawa andrzejkowa
Pod koniec listopada w punkcie przedszkolnym „Ja-
kubek” w Płonnem została zorganizowana zabawa 
andrzejkowa, która uświadomiła dzieciom, jakie zwy-
czaje i obrzędy ludowe panują w Polsce. 

Gmina Radomin

– Dzieci bardzo chętnie brały 
udział we wróżbach z baniek my-
dlanych, przekuwały serca z imio-
nami swoich przyszłych sympatii, 
a także odkrywały, co może ich 
spotkać w niedalekiej przyszłości 
– opowiada Ewelina Kalinowska z 
punku przedszkolnego „Jakubek”.

Przedszkolaków odwiedziły 
dwie czarownice: Zenobia i Kry-
cha, które urozmaiciły maluchom 
zajęcia ciekawymi zabawami ta-
necznymi. Nie zabrakło słodko-
ści i dużo dobrego humoru. Naj-
większą niespodzianką okazały 
się jednak czary Zenobii. Z jej ku-
ferka czarów, kapelusza i różdż-

ki można było wyczarować wiele 
ciekawych rzeczy: misie, chusty, 
gofry.

(ToB), fot. nadesłane
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
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Auto-Moto

KUPIĘ SKUTER NA CHODZIE Z 
SILNIKEM 50 CM, TEL. 783 599 
914

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, 
Kowalewo Pomorskie, ul. 
Dworcowa 2, kontakt pod 
nr. Tel. 530 170 270
Kupię/Sprzedam

Kupię betoniarkę. Kontakt pod nr 
tel. 888 879 971

Sprzedam albę do I komunii św. 
dla dziewczynki i dodatki, Kontakt 
pod nr tel. 501 462 534

Matrymonialne 

Starszy, samotny pan pozna ko-
bietę do 59 lat. Tel. 691 973 992

Praca

Zatrudnię krawcowe, szwaczki, 
prasowaczkę, 18 zł brutto/godz. w 
akordzie. Tel. 661 287 949

Rolnictwo

Buraki pasterne. Tel. 512 672 131

Sprzedam kurczaki brojlery do 
uboju 16 grudnia. Kontakt pod nr 
tel. 693 110 176

Sprzedam prosiaki. Kontakt pod 
nr tel. 512 252 402

Sprzedam grunty orne 6,4 ha Zbó-
jenko, tel. 665 772 484

Kupię knury, maciory odbiór z 
gospodarstwa, płatne gotówką, 
przelew waga 725 804 742

Wydzierżawię ziemię 3,5 ha. Kon-
takt pod nr tel. 536 528 056

Różne

POŻYCZKA / KREDYT na 
raty miesięczne od 1000 
zł do 30.000 zł . Wysoka 
przyznawalność. Atrakcyj-
ne Warunki 572 148 143

W dniu 24,11 zaginęła w Sa-
dykierzu 10 miesięczna suka 
rasy owczarek niemiecki. 
Znalazcę proszę o kontakt. 
tel.668831692
Dachy, okna, drzwi, płyta warstwo-
wa, garaże (blaszaki). Zadzwoń 
514 866 203 lub 56 474 09 20

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Transport koni, krów i innych 
zwierząt na terenie całej Polski. 
Atrakcyjne stawki i fachowe po-
dejście. Tel 669 450 043
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Praca

Matrymonialne

Węgiel/drewno

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

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Rolnictwo

Usługi

Różne

Kupię/Sprzedam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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NIEMCY-HOLANDIA

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 698 239 698
Szymański Express Brodnica
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Impreza odbyła się pod koniec 
listopada. Do rywalizacji przystą-
piły drużyny ze szkół w: Brodnicy, 
Toruniu, Grudziądzu, Jabłonowie 
Pomorskim, Gronowie, Grubnie, 
Wroniu oraz reprezentacja Zespo-
łu Szkół nr 2 z Golubia-Dobrzynia. 

– W grupie wygraliśmy kolej-
no z Toruniem 2:0, Wroniem 2:1 
i Brodnicą 2:0, awansując do fina-

łu turnieju. W meczu o pierwsze 
miejsce przegraliśmy z drużyną 
z Grubna 0:2, zajmując tym samym 
drugą lokatę w całym turnieju – 
opowiada Aleksander Wichrowski, 
nauczyciel wychowania fizycznego 
z Zespołu Szkół nr 2. 

Do rywalizacji dziewcząt przy-
stąpiło sześć drużyn. Zawodnicz-
ki z Golubia-Dobrzynia wygrały 

z Wroniem i Brodnicą 2:0, awansu-
jąc do finału rozgrywek. 

– W meczu finałowym nasze 
siatkarki pokazały dużą wolę walki, 
pokonując drużynę z Gronowa 2:0, 
zdobywając tym samym pierwsze 
miejsce w turnieju – podkreśla 
Agnieszka Kowalska, nauczycielka 
wf-u w ZS nr 2. 

(szyw) fot. ZS2

Mistrzowie regionu
SIATKÓWKA  Drużyny siatkarskie z Zespołu Szkół nr 2 w Go-
lubiu-Dobrzyniu znalazły się na podium XI Turnieju Piłki Siat-
kowej Chłopców i Dziewcząt Szkół Kształcenia Zawodowego 
o Puchar Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Brodnicy

W niedzielę 3 grudnia w hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Miłosza 
w Nowej Wsi odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Ciechocin. Rozgrywki toczyły się systemem rosyjskim. W rywaliza-
cji najlepszy okazał się Patryk Łęgowski, który wyprzedził Kazimierza Kło-
sińskiego i Czesława Łęgowskiego. Kolejne miejsca zajęli: Mateusz Okru-
ciński, Krystian Okruciński i Jakub Trawiński. Najlepsza trójka otrzymała 
pamiątkowe puchary. Organizatorem turnieju był Robert Malanowski, 
animator sportu gminy Ciechocin. 

(ToB), fot. nadesłane  

TENIS STOŁOWY  O puchar wójta
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 
„DOBRE KONSULTACJE, DOBRY PLAN”

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O G Ł O S Z E N I E
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