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KOWALEWO POMORSKIE  Kowalewski urząd chwali się remontem dróg w Wielkim Rychnowie. – Te 
drogi są robione na szybko i na odwal, to przedwyborczy bubel – alarmują mieszkańcy, a sołtys bierze 
sprawy w swoje ręce. Mamy nadzieję, że nasza interwencja wywoła w końcu reakcję burmistrza 

Przedwyborczy bubel
O G Ł O S Z E N I E

To ju¿ ostatni rok szkolny 2018/2019 na dwuletnie i trzyletnie

Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
Po Zasadniczej Szkole Zawodowej nauka trwa 2 lata

Po Gimnazjum i Szkole Podstawowej nauka trwa 3 lata

Od wrzeœnia 2019 nauka bêdzie trwa³a 1 rok d³u¿ej.

Telefon 513-188-802 lub 56-682-03-01

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie ul. ¯eromskiego 11 

budynek Szko³y Podstawowej im. Or³a Bia³ego
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Golub-Dobrzyñ ul. Szosa Rypiñska 221/6, tel. 604 517 964 e-mail: biuro@obladrex.pl

ATRAKCYJNE CENY
P£ATNOŒÆ KART¥ 

Drewno kominkowe, wêgiel orzech, eko-groszek, 
pellet, brykiet drzewny 

Jesteœmy dystrybutorem produktów STELMET Pellet Olimp i Lava

Ekogroszek GOLD
28-30 MJ/kg

NOWOŒCI 

Pellet
(producent Ikea)

18-20 MJ/kg

Ekogroszek
Dobromir

 / tona922z³

Ekogroszek SILVER
26-28 MJ/kg

„Na drogach gminnych so-
łectwa Wielkie Rychnowo wielki 
ruch. Ostatnią warstwę asfaltu 
układa firma DROBUD Chełmża. 

Prace mają potrwać do końca 
sierpnia. Droga ta remontowa-
na jest zgodnie z uchwałą rady 
o kolejności remontu dróg” – 

tak chwali w notatce interneto-
wej remonty kowalewski urząd. 
Pięknie? Niekoniecznie, bo do 
Rychnowa wzywają nas oburze-
ni mieszkańcy.

– Robione w Rychnowie 
drogi to przedwyborczy bubel 
– relacjonują nam na miejscu 
oburzeni mieszkańcy. – Droga 
do Borówna, obwodnica koło 
szkoły – to zwyczajne buble. 
Jeszcze jeden taki kwiatek robią 
w Chełmoniu. Te drogi nadają 
się do rozbiórki i robienia od 
nowa.  Po pierwsze podsypka to 
kamień wymieszany z piachem. 

Dokończenie na str. 2

Drogi robione w Wielkim Rychnowie podsypkę mają z piasku, warstwa nalana 
jest dużo cieńsza niż powinna być, zjazdy zrobiono niechlujnie, a przy drze-
wach nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych
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Pieniądze na sport
POWIAT  Nowe boiska, siłownie zewnętrzne i strefy aktywno-
ści – ruszył marszałkowski program rozwoju małej infrastruk-
tury sportowej. Uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie   
budowy 42 ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyj-
nych przedstawicielom samorządów lokalnych odbyło się  
17 września) w urzędzie marszałkowskim. Pieniądze trafią też 
do gmin naszego powiatu

WEROL

us³ugi rolnicze:

zbiór kukurydz na ziarno
transport p³odów rolnych

orka
siew

talerzowanie
gruberowanie

us³ugi rolnicze:

tel. 662 017 028
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dokończenie ze str. 1
Warstwa nawierzchnia powinna 
mieć 25 cm grubości, a ma tylko 
9. Sprawdziliśmy to sami robiąc 
odwierty, ponieważ urząd wcale 
tego nie sprawdza. Dopiero po 
naszej interwencji zobowiązano 
wykonawcę do zrobienia popra-
wek. Miał nalać dodatkowe 4 cen-
tymetry, ale zamiast asfaltu zalał 
jakimś badziewiem z recyklingu. 
W dodatku tylko dwa, a nie cztery 
centymetry.

Mieszkańcy również kwestio-
nują szerokość przyszkolnej dro-
gi. Obecną zrobiono o szerokości 
3,5 metra, a jak podkreślają jest 
miejsce i możliwość na zrobienie 
szerszej. Według nich obecna sze-
rokość to zdecydowanie za mało, 
bo tam jeździ autobus szkolny 
i często musi się mijać z samo-
chodami mieszkańców, rodziców 

którzy sami odbierają dzieci. Do-
datkowo podnoszą kwestię kosz-
tów, bo jak sprawdzili wykonanie 
metra drogi u nich to koszt ok 
190 zł kiedy np. w Zbójnie to 123 
złote. Dużo zarzutów, ale to jesz-
cze nie wszystkie.

– Podczas tych robót nie 
wykonano prac pielęgnacyjnych 
przy przydrożnych drzewach – 
dodają  mieszkańcy. – Po prostu 
zalano drogę przy odrostach czy 
krzakach. I zjazdy na działki, te to 
już w ogóle bubel pierwsza klasa 
do poprawki.

Sprawdzamy. Faktyczne, 
przy drzewach nic nie robiono, 
zjazdy wyglądają jakby ktoś wy-
rzucił resztki asfaltu i rozgrabił, 
a podsypka faktycznie ma sporo 
piasku. Wszystko to potwierdza 
sołtys wsi.

– Zakwestionowaliśmy wy-

konanie tych dróg i poprawki 
– mówi Zdzisław Czarnomski. 
– Odbioru nie ma, sprawa jest 
w toku. Jest zła podbudowa drogi, 
kwestionuję też jakość podsypki 
ponieważ jest z piaskiem, to jest 
nie do zaakceptowania. Dokona-
ne nalania nie są położone w ca-
łej części drogi, a miejscowo. Zjaz-
dy są do poprawienia. Chcemy, by 
wykonawca przedstawił atesty na 
podsypkę i nalewkę. Wykonawca 
ma czas do końca września na 
to, by dokonać wszelkich napraw. 
Oczywiście pojawię się na odbio-
rze i dopilnuję, by wszystko zo-
stało dobrze wykonane. 

Co na to wykonawca? Oso-
by uprawnione do udzielania 
odpowiedzi były nieuchwytne. 
Usłyszeliśmy jedynie, że prace są 
w toku.

Tekst i fot. (CR)

Kowalewo Pomorskie

Przedwyborczy bubel

Wojewódzki sukces
Kobieca drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej z Li-
pienicy reprezentowała powiat golubsko-dobrzyński 
w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarni-
czych Ochotniczych Straży Pożarnych na Stadionie 
Miejskim w Jabłonowie Pomorskim.

Powiat

W zawodach wzięło udział 
40 drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych z całego wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego 
w tym: 22 drużyny męskie oraz 
18 drużyn kobiecych. 

– Rywalizacja obejmowała 
dwie konkurencje: sztafetę po-
żarniczą 7x50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczenie bojowe – tłu-
maczy Magdalena Błach. – Do-
datkowo w ramach oddzielnej 
klasyfikacji przeprowadzono dla 
drużyn sprawdzian ze znajomo-

ści musztry strażackiej.
W klasyfikacji generalnej ko-

bieca drużyna z Lipienicy zajęła 
czwarte miejsce oraz otrzyma-
ła wyróżnienie za widowiskową 
musztrę. W zawodach wzięły 
udział: Magdalena Błach, Moni-
ka Guściora, Ewa Pakuła, Patry-
cja Szymanek, Adrianna Cebula, 
Małgorzata Salach, Dorota Miś, 
Klaudia Grodzicka i Natalia Pa-
kuła. 

(ToB)
fot. nadesłane

– Nasz program „Kujawsko-
Pomorska Mała Infrastruktura 
Sportowa” realizujemy z myślą 
o budowie niewielkich obiektów 
o różnym przeznaczaniu. Powsta-
ną tam, gdzie miejsc do uprawiania 
sportu i zwykłej aktywności rucho-
wej po prostu brakuje. Zależy nam, 
by budowa takiej infrastruktury 
była odpowiedzią na konkretne 
potrzeby lokalnej społeczności – 
mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nabór wniosków do programu 
dla samorządów lokalnych odbył 
się w maju. Na wsparcie, maksy-
malnie 50 procent wartości inwe-
stycji, mogły liczyć zwłaszcza te 

jednostki, które do wniosku załą-
czyły listę poparcia mieszkańców 
dla przedsięwzięcia. Priorytetowo 
traktowano inicjatywy dotyczą-
ce tzw. terenów zdegradowanych, 
między innymi siedlisk popege-
erowskich

Zarząd województwa wytypo-
wał do dofinansowania projekty in-
westycyjne 42 samorządów. Decy-
zję w sprawie przyznania środków 
z budżetu województwa podjął 
ostatecznie sejmik województwa. 
Dofinansowanie, od 4 tysięcy do 
40 tysięcy złotych, pomoże w bu-
dowie boisk, siłowni zewnętrznych, 
urządzeń do ćwiczeń street worko-

ut oraz innych ogólnodostępnych 
stref aktywności dla mieszkańców. 
Łączna wartość dofinansowania to 
480 tysięcy złotych.

10 tys. zł otrzymała gmina Zbój-
no, na „utworzenie miejsca ogólno-
dostępnej rekreacji w miejscowości 
Działyń poprzez zagospodarowanie 
terenu przy zbiorniku wodnym”. 
Taka sama kwota trafi do gminy 
Kowalewo Pomorskie na stworze-
nie pomieszczenia odnowy biolo-
gicznej w  Centrum Sportu i Rekre-
acji w Kowalewie Pomorskim. 6 tys. 
zł otrzyma gmina Golub-Dobrzyń. 
Za te środki w Białkowie powstanie 
siłownia zewnętrzna. 

W uroczystości wręczenia 
umów przedstawicielom samo-
rządów lokalnych uczestniczyli 
marszałek Piotr Całbecki, członek 
zarządu województwa Aneta Ję-
drzejewska oraz członkowie sej-
mikowej komisji sportu i turysty-
ki: wiceprzewodniczący sejmiku 
Adam Banaszak, przewodniczący 
komisji Jacek Gajewski, wiceprze-
wodniczący Piotr Kwiatkowski oraz 
wiceprzewodniczący Roman Jasia-
kiewicz.

(ToB)
fot. Szymon Zdziebło/ta-

rangtoga.pl/urząd marszałkowski

Gmina Zbójno otrzymała 10 tys. zł na stworzenie miejsca 
do rekreacji w Działyniu.



Czwartek 20 września 2018 aktualności 3  GOLUB–CGD.PL

Rewitalizacja na siłę
KOWALEWO POMORSKIE  W centrum Kowalewa trwają prace nad zmianą wyglądu rynku. Jednak nie 
wszyscy są zadowoleni. – Ten remont zaczęto nagle, nikt nie pytał nas o zdanie, nie było żadnych konsul-
tacji – mówią mieszkańcy

O G Ł O S Z E N I E

W centrum Kowalewa Pomor-
skiego na rynku trwa obecnie re-
alizacja zadania pt. „Rekultywacja 
przestrzeni publicznej i terenów 
zielonych w gminie Kowalewo Po-
morskie” otrzymała dofinanso-
wanie ze środków unijnych w wys. 
80 proc. Dokumentację projekto-
wą, czyli zakres prac, uzgodniono 
z konserwatorem zabytków, ale 
nie z mieszkańcami.

– Wjechali nagle rano ze 
sprzętem i zaczęli roboty – mówi 
właściciel jednego ze sklepów na 
rynku. – Wycieli drzewa, które 
tu rosły od lat, wszystko zrówna-
li z ziemią i zaczęli jakieś prace. 
Nikt nic nie wiedział o co chodzi. 
Do tego stopnia, że zaczęliśmy się 
domagać wyjaśnień.

Faktycznie w temacie cos się 
zadziało. Już po rozpoczęciu ro-

bót, 2 sierpnia urząd opubliko-
wał wizualizację wraz ze słowami 
„W związku z dużym zaintereso-
waniem wyglądem kowalewskie-
go rynku po zrealizowaniu pro-
jektu poniżej przedstawiamy jego 
wizualizację”.

– Tak opublikowali to, bo 
wszyscy się dopominali – dodaje 
sprzedawczyni ze sklepu na ryn-
ku. – Tu na rynku też naprędce 
na małej tabliczce przykleili tę 
wizualizację. Czy mi się podoba? 
Nie. Żal mi starej zieleni, starego 
klimatu rynku. No i mam żal, że 
nie zapytano nas mieszkańców 
jaki chcemy mieć rynek. Nikt nic 
nie mówił o tych planach, że będą 
takie prace, nie zrobiono kon-
sultacji społecznych, zwyczajnie 
o nas zapomniano, a przecież to 
też nasz rynek, nie tylko burmi-
strza.

– Nie podoba mi się nowy 
projekt – dodaje właściciel jedne-
go ze sklepów na rynku. – Będą 
jakieś betonowe czy granitowe 

płyty. Przecież to nie zdało eg-
zaminu w Brodnicy. Te płyty 
się bardzo brudzą. Niby ma być 
w jednym poziomie ze względu 
na dostosowanie dla niepełno-
sprawnych. Bedzie dużo mniej 
zieleni, jakieś byliny i trawy. Ot 
taka pustynia.

Czy to odosobnione uczucia? 
Postanowiliśmy sprawdzić. Spę-
dziliśmy na rynku trochę czasu 
i przeprowadziliśmy małą ano-
nimową  sondę. Zapytaliśmy 20 

osób czy są zadowoleni z prowa-
dzonej modernizacji, czy podoba 
im się nowy projekt oraz czy za-
pytano ich o zdanie w tj.  kwestii. 
Sto procent badanych zgodnie od-
powiedziało, że nikt ich o niczym 
nie informował i nic nie wiedzieli 
o remoncie rynku. 80 proc. nie 
jest zadowolonych z przeprowa-
dzanych zmian, a 20 proc. nie ma 
zdania czeka na efekt końcowy 
prac.

Tekst i fot. (CR)

Obecnie w Kowalewie trwają prace modernizacyjne na rynku, 
jednak nie wszyscy mieszkańcy są z tego zadowoleni

GMInA GOLub-DObRzyń  Poważny wypadek w Karczewie

Z relacji świadków przebieg zdarzenia był następujący: w kierunku Wrock od strony Lipnicy poruszał 
się traktor z dwiema przyczepami, samochód osobowy i samochód dostawczy. Z niewyjaśnionych przy-
czyn auto dostawcze uderzyło w tył auta osobowego, które wpadło na przydrożne drzewo. Kierowca 
auta dostawczego stracił panowanie nad kierownicą i wbił się pomiędzy dwie przyczepy skręcającego 
w lewą stronę ciągnika. Jak udało nam się ustalić, ranni w wypadku pasażerowie auta osobowego, 
wśród których było dziecko, zostali przewiezieni do szpitala. Kierowca auta dostawczego i ciągnika nie 
odnieśli większych obrażeń. Na miejscu trwały czynności wyjaśniające całe zdarzenie. Ruch odbywał 
się wahadłowo.

Tekst i fot. (LB)

Zapraszają na wykłady
Koordynator UTW w Golubiu-Dobrzyniu Janina Tu-
szyńska zaprasza wszystkich członków i sympatyków 
uniwersytetu na rozpoczęcie nowego roku akade-
mickiego. 

Golub-Dobrzyń

Rozpoczęcie odbędzie się 26 
września w siedzibie Biblioteki 
Powiatowej i Miejskiej w Golu-
biu-Dobrzyniu o godź. 16.00. 

Tematem przewodnim bę-
dzie wykład dr. inż. Cezarego 
Kościelak z Wyższej Szkoły Go-
spodarki w Bydgoszczy nt. „Me-
dycyna Dalekiego Wschodu”.

– Zapraszamy również 
wszystkich, którzy chcą wstąpić 
w szeregi naszego uniwersytetu 
– zachęca Janina Tuszyńska. 

(Maw), fot. ilustarcyjne
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Liczy się silna drużyna 
Od społecznika do burmistrza

wywiad  Krzysztof Skrzyniecki od 4 lat jest radnym, a jesienią będzie ubiegał się o fotel burmistrza Go-
lubia-Dobrzynia. Jakie są jego plany i w czym upatruje szans na rozwój miasta? 

– Kiedy nasunęła się Panu 
myśl, by kandydować w wybo-
rach na burmistrza Golubia-do-
brzynia? 

– Nie była to kwestia chwili, 
ale raczej dłuższego procesu. My-
ślę, że zaczęło się to w momencie, 
gdy rozpocząłem wspierać ruch 
Kukiz15 oraz kandydata na posła, 
a obecnie posła Pawła Szramkę. 
Zorganizowałem spotkanie z Paw-
łem Kukizem w naszym mieście. 
Potem okazało się, że ruch osiągnął 
w wyborach świetny rezultat, a do 
parlamentu dostali się nie politycy, 
ale ludzie działający na rzecz lokal-
nych społeczności, w tym Paweł 
Szramka. Wówczas uwierzyłem, że 
wygrana takich kandydatów jest 
możliwa...

– ale chyba nie była to jedy-
na przyczyna? 

– Oczywiście, że nie. Później 
zaangażować się w różne działa-
nia społeczne. Jednym z nich było 
lobbowanie na rzecz odnowienia 
muszli koncertowej. Jeszcze nie-
dawno obiekt straszył swoim wy-
glądem. Dzięki grupie świetnych 
osób udało nam się go najpierw 
posprzątać. W tym czasie wiele 
osób podchodziło sceptycznie do 
tego pomysłu, a wręcz wyśmiewało 
go. Pozostali nieliczni, którzy mo-
bilizowali mnie do działania i udało 
się. Dziś mogę obserwować z pew-
ną dumą zdjęcia z imprez zorgani-
zowanych na tym obiekcie, które 
są zamieszczane na stronach urzę-
du miasta bądź też na łamach Pań-
stwa tygodnika. Myślę, że wszyst-
ko jest możliwe, gdy tylko ma się 
szczere chęci i choćby wąskie gro-
no osób wspierających na samym 
początku. To wtedy przekonałem 
się także do kandydowania. 

– Jak wyglądała z pana per-
spektywy ostatnia kadencja jako 
radnego? 

Na początku byliśmy jako rada 
niedoświadczonym gronem ludzi. 
Również burmistrz uczył się swojej 
funkcji. Pierwsze tygodnie i mie-
siące kadencji nie były łatwe i ta 
nauka musiała przebiegać w przy-
śpieszonym tempie. Później uwa-
żam jednak, że zabrakło inicjatywy. 
Myślę, że wiele szans na rozwój 
i inwestycje nas ominęło. 

– Czy bycie radnym nie zga-
siło w Panu entuzjazmu?

To bardzo ciekawa teza. Je-
den z moich bardziej doświadczo-
nych kolegów radnych powiedział 
kiedyś „Krzysztof! Bycie radnym 
zabija w człowieku społecznika.”. 
Cieszę się ,ze akurat w tej kwestii 

nie miał racji. Oczywi-
ście zdarzały się fru-
strujące sytuacje, ale 
te dotyczą każdego 
człowieka, który chce 
coś zmienić i natrafia 
na przeszkody. W tej 
kadencji udało mi się 
przeprowadzić kilka 
akcji. M.in. ściągnę-
liśmy czujniki odpo-
wiadające za pomiar 
szkodliwych substan-
cji w powietrzu. Wy-
graliśmy siłownię na 
stadionie oraz altany 
w parku miejskim. 
To wszystko trafiło 
do naszego miasta, 
a nie obciążyło jego 
budżetu. Z innych 
inicjatyw wymienię 
SZOP, czyli System 
Zgłaszania Obywatel-
skich Potrzeb. Dzięki niemu urząd 
stał się bliższy mieszkańcom. Mogą 
siedząc w domu zgłosić propozy-
cję lub skargę, która następnie jest 
rozpatrywana. 

– Cały czas mówimy o prze-
szłości, ale jako kandydat na 
burmistrza ma Pan zapewne 
pomysły na polepszenie sytuacji 
miasta, jak i jego mieszkańców. 

– Oczywiście. Najbardziej pilą-
cą sprawą jest przygotowanie mo-
nitoringu miejskiego. Wcześniej, 
jako mieszkaniec starałem się, by 
fundusze na monitoring pochodzi-
ły z budżetu obywatelskiego, ale 
nie udało się tego dokonać. Obec-
nie złożyłem propozycję przezna-
czenia w budżecie miasta 100 tys 
zł na monitoring. Oponenci mó-
wią, że to droga zabawa, zwłasz-
cza w utrzymaniu. Uważam, że są 
i na to sposoby. Wystarczy założyć 
spółdzielnię socjalną ,gdzie obsługą 
monitoringu zajmowałyby się oso-
by niepełnosprawne. Wówczas pie-
niądze można pozyskać z PFRON, 
a i niepełnosprawni zyskają prace 
o którą tak im trudno. Monitoring 
jest bardzo potrzebny w naszym 
mieście. Niemal każdy mieszkaniec 
zetknął się z przypadkami wanda-
lizmu. Na usuwanie strat co roku 
prywatni mieszkańcy lub instytucje 
przeznaczają grube tysiące złotych. 
Gdyby był monitoring zaoszczę-
dzone pieniądze można by spożyt-
kować na inne cele. Przykładem 
może być tu  spółdzielnia miesz-
kaniowa, która także przeznacza 
część budżetu na likwidowanie 
zniszczeń zamiast na inwestycje. 
Nie wspomnę tu jeszcze o jednym 

argumencie – bezpieczeństwie. 
Jeśli drobnym wandalom dalej po-
zwolimy na swobodne działanie, 
wówczas w kilka lat rozochocą się 
i skala zniszczeń będzie większa. 

– w trakcie kadencji wspo-
minał Pan o zaangażowaniu się 
w budowę miejsca pobytu dla 
seniorów. Czy to dalej pomysł, 
który będzie Pan chciał zrealizo-
wać jako burmistrz?

– Tak. Uważam, że w tej ka-
dencji udało się zrobić wiele dla 
najmłodszych mieszkańców. Po-
wstały nowe miejsca przedszkolne, 
dzięki którym praktycznie zniknął 
problem przyjęcia dzieci do pla-
cówki. Niestety wciąż kuleje sprawa 
pomocy seniorom. Osób w wieku 
powyżej 60 lat będzie przybywa-
ło. Już jako radny miałem pomysł 
przekształcenia obiektu po byłym 
przedszkolu Julianek w dom senio-
ra. Niestety obiekt od dwóch lat soi 
pusty. Myślę, że jednak po wygra-
nych wyborach uda się przefor-
sować ten pomysł i osoby starsze 
będą miały swoje miejsce. Działa-
nia sąsiednich gmin jak Ciechocin 
i Golub-Dobrzyń udowodniły, że 
mój pomysł był trafiony. Tam już 
działają domy dziennej opieki. 

– Najbardziej palącym pro-
blemem dla mieszkańców jest 
z pewnością transport, a ściślej 
utrudnienia w podróżowaniu 
przez miasto. Obecny burmistrz 
obstaje przy planach obwodnicy. 
Każdy kandydat ma swoje zdanie 
w tej kwestii, a jakie jest Pana?

– Aktywnie uczestniczyłem 
w spotkaniach komisji infrastruk-
tury i od początku obstawiałem 

za koncepcją przebudowy 
skrzyżowania ul. Hallera 
i Toruńskiej poprzez do-
budowanie tam lewoskrę-
tów. Początkowo drogo-
wcy proponowali stworzyć 
tam rondo, co uważałem 
za pomysł nietrafiony. 
Później sami przedstawi-
ciele Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich przedstawili 
odmienioną koncepcję, 
która była bliska mojemu 
pomysłowi. Mam nadzieję, 
że jak najszybciej uda się ją 
wdrożyć w życie. Potrzeb-
ne będzie silne lobbowa-
nie i wsparcie z góry.

– Z góry?
– Każda inwestycja, 

którą planujemy ma więk-
sze szanse na realizację, 
jeśli uzyskamy przychyl-
ność przedstawicieli władz 

wyższego szczebla. Przykładem 
mogą być posłowie wybrani z na-
szego regionu oraz radni woje-
wódzcy. Musimy głosować na lu-
dzi stąd, by następnie mieć w nich 
wsparcie. Nikt nie powie mi, że 
radny sejmiku czy poseł z Torunia 
będzie bardziej starał się o budo-
wę drogi w Golubiu-Dobrzyniu niż 
w swojej okolicy.  Moją receptą na 
udane inwestycje będzie zespół 
urzędników, którzy są doświadcze-
ni w pozyskiwaniu i obsługiwaniu 
wielkich projektów. Znam takich lu-
dzi i wierzę, że z nimi na pokładzie 
nasze miasto będzie mogło rozwi-
nąć żagle. Będą obstawał za tymi 
projektami, na które miasto może 
pozyskać wysokie dofinansowanie. 
Dzięki temu nie będziemy obciążali 
budżetu. Burmistrz nie musi być 
zawsze na pierwszej linii frontu. 
Musi odpowiednio skompletować 
zespół, a następnie wskazywać 
kierunki, motywować i wspierać. 
Wracając do tematu korków, mam 
jeszcze jeden ciekawy pomysł, któ-
ry nie rozładuje korków, ale pomo-
że w transporcie przez miasto. To 
autobus podmiejski. 

– Golub-dobrzyń nie jest 
zbyt dużym miastem. Czy taki 
transport miałby u nas rację 
bytu?

– Spotykam się mieszkańcami, 
zwłaszcza tymi starszymi i wiem 
jak trudno przychodzi im przejście 
się do szpitala lub do domu kultury, 
gdzie akurat odbywa się impreza. 
Jedna z pań z którymi rozmawia-
łem mówiła, że co tydzień chodzi 
do lekarza przy szpitalu i musi naj-
pierw iść na przystanek autobuso-

wy przy ul. Piłsudskiego i stamtąd 
przejechać autobusem pod szpital 
i za kurs płaci 4 zł w jedną stronę. 
Ta kobieta jest już grubo po 70-
tce i to dla niej nie lada wyprawa. 
Patrzyłem już na ceny autobusów 
i myślę, że miasto spokojnie może 
sobie na taki wydatek pozwolić. 
Dodatkowo z autobusu mogliby 
korzystać młodzi ludzie docho-
dzący do szkół,a nawet pracownicy 
firm z golubskiej strony Drwęcy. 
Codziennie spędzają bardzo dużo 
czasu w korku, by dostać się do 
pracy, tracą paliwo i nerwy. Gdyby 
wybrali busa zamiast 30 samocho-
dów byłby jeden pojazd na drodze. 
Korek byłby mniejszy, a więcej 
pieniędzy pozostałoby w ich port-
felach. Nie ukrywam, że wzoruję 
się trochę na Brodnicy, gdzie taki 
system transportu podmiejskiego 
działa i ma się dobrze. 

– w minionej kadencji był 
Pan przeciwnikiem wydawania 
wielkich sum na promocję mia-
sta. Czy jako burmistrz podtrzy-
ma Pan ten postulat i zmniejszy 
wydatki?

– Przede wszystkim uważam, 
że nie dość, że wydatki są zbyt 
duże, to promocja miasta jest źle 
ukierunkowana. Trafia do naszych 
mieszkańców, a nie do potencjal-
nych turystów i inwestorów. Każdy 
z nas ma w domu pełno gadżetów 
związanych z miastem: breloczki, 
długopisy, torby... Tylko co z tego? 
Z promocją musimy trafiać na ze-
wnątrz np. do Torunia czy Brod-
nicy. Turysta przybył do miasta 
Kopernika z chęcią zboczy do Go-
lubia-Dobrzynia, jeśli trafi do niego 
przekaz gdzie to jest i po co warto 
przybyć. 

– wiemy, że burmistrz to 
tylko pojedynczy człowiek, a do 
przeforsowania swoich pomy-
słów potrzebuje radnych. Jacy 
kandydaci wystartują z Pana ko-
mitetu? Trudno było ich do tego 
zachęcić?

– Podobnie jak mówiłem o ze-
spole urzędników w urzędzie mia-
sta, tak równie ważny jest zespół 
radnych. Cieszę się, że udało mi 
się namówić do spróbowania sił 
i dołączenia do KWW Skrzyniecki 
18 osoby znane i silne z rożnych 
dziedzin. Są tam przedstawiciele 
oświaty, społecznicy, osoby znające 
się na pisaniu projektów, działacze 
kulturalni i inni. Podsumowując – 
chciałbym, by było to silne wspar-
cie dla urzędników. Wszystkich 
kandydatów znam od lat i wiem, że 
mogę liczyć na ich pomoc.
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Gmina Golub-Dobrzyń

Sprzęt dla strażaków
Sprzęt strażacki za 50 tys. zł trafił do dziewięciu jed-
nostek OSP z terenu gminy Golub-Dobrzyń. Przeka-
zanie nastąpiło 11 września w Nowogrodzie.

R E K L A M A

seniorzy z pasją
GMINA ZBÓJNO  Czy biblioteka musi się zajmować tylko 
książkami? Okazuje się, że nie, a świadczy o tym działalności 
książnicy w Zbójnie

W 2016 roku z inicjatywy wójt 
gminy Katarzyny Kukielskiej oraz 
Teresy Gołębiewskiej (dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zbójnie) podjęto działania ma-
jące na celu stworzenie na tere-
nie gminy Klubu Seniora. Celem 
miała być aktywizacja i integra-
cja osób starszych. Klub faktycz-
nie został powołany w styczniu 
2017 roku i szybko zyskał zwolen-
ników. 

Miejscem spotkań członków 
organizacji stała się właśnie bi-
blioteka. Z uwagi na duże zain-
teresowanie taką działalnością 

powstały filie m.in. w Wielgiem, 
gdzie seniorzy spotykają się 
w centrum Kulturalno-Oświato-
wo-Rekreacyjnym. Kolejna filia 
została utworzona w Działyniu. 
Miejscem spotkań jest szkoła 
podstawowa lub pomieszczenie 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

Aktualnie Klub Seniora 
skupia w Zbójnie 26 członków, 
w Wielgiem – 18, a w Działyniu 
– 15 osób. Spotkania odbywają 
się średnio dwa razy w miesiącu. 
Opiekunami są dwie panie –Tere-
sa Gołębiewska i Katarzyna Mej-
gier. Seniorzy podczas spotkań 

swój czas przeznaczają na prace 
plastyczne i rękodzieło związane 
ze świętami, porami roku i róż-
nymi wydarzeniami z terenu 
gminy. 

– Prowadzimy również 
warsztaty plastyczne dla dzieci 
z okazji „Nocy Świętojańskiej” – 
tłumaczy Gołębiewska. – Wzięli-
śmy udział w Dniu Kobiet i Dniu 
Matki. Uczymy się techniki deco-
upage, która polega na naklejaniu 
ozdobnych serwetek na tkaninie. 

Seniorzy bardzo chętnie ko-
rzystają z zajęć muzycznych, 
z wykorzystaniem muzyki na 
żywo. Dla chętnych był ponadto 
zorganizowany kurs obsługi kom-
putera. Nie brakuje wycieczek 
rekreacyjnych. Seniorzy zwiedzi-
li już między innymi Warszawę, 
Inowrocław i Toruń. Mają także 
za sobą rejs statkiem z Helu do 
Sopotu. 

Taka bogata oferta kultural-
na Klubu Seniora przyciąga rze-
sze nowych członków.

(Maw)
Fot. Teresa Gołębiewska

– Pieniądze na zakup tak po-
trzebnego sprzętu pochodzą z tzw. 
Funduszu Sprawiedliwości, które-
go operatorem jest Minister Spra-
wiedliwości. Fundusz rozporządza 
pieniędzmi zasądzanymi od spraw-
ców przestępstw. Podczas wyboru 
sprzętu, który zostanie zakupio-
ny kierowaliśmy się m.in. tym, 
by w każdym samochodzie OSP 
w gminie był podstawowy sprzęt 
ratowniczo-medyczny w postaci 
torby R1 – mówi Artur Kaszyński, 
komendant miejsko-gminny OSP. – 
Wcześniej strażacy ochotnicy prze-
chodzili i nadal szkolą się w ratow-
nictwie medycznym.

 Najwięcej sprzętu otrzymały 
jednostki SP należące do Krajowe-
go systemu ratowniczo-gaśniczego 
– OSP Wrocki i OSP Nowogród. Są 
to m.in. defibrylator, piły do szyb 

klejonych, nożyce do cięcia peda-
łów, przenośne zestawy oświetle-
niowe itd. 

 Jak podkreślił naczelnik OSP 
Nowogród Mariusz Wrzesiński 
przekazanie sprzętu było także 
świetną okazją do spotkania się 
przedstawicieli OSP z terenu całej 
gminy.

– Pomagaliśmy strażakom 
ochotnikom głównie w meryto-
rycznym doborze sprzętu. Pamię-
tajmy, że te przedmioty to nie tyle 
sprzęt dla strażaków, ale dla osób 
potrzebujących. Miejmy nadzieję, 
że strażacy nie będą musieli zbyt 
często z niego korzystać, ponieważ 
każdy wypadek to ludzka tragedia 
– mówi Sławomir Herbowski, za-
stępca komendanta wojewódzkie-
go PSP.

(pw), fot. nadesłane
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Mają nowy sztandar
GMINA ZBÓJNO  W minioną sobotę druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rużu otrzymali nowy 
sztandar. „Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek” – to motto, które przyświecało uroczystości 

Wydarzenie rozpoczęło się 
od mszy świętej w kościele pa-
rafialnym w Rużu. Celebrował ją 
ksiądz proboszcz Henryk Zago-

rowicz. W trakcie mszy, w której 
uczestniczyli strażacy ochotnicy, 
mieszkańcy wioski, zaproszeni 
goście a także przedstawiciele 

gminy Zbójno, pod przewodnic-
twem wójt Katarzyny Kukiel-
skiej, poświęcono nowy sztan-
dar. Dalsze uroczystości odbyły 
się już bezpośrednio przed bu-
dynkiem wyremontowanej re-
mizy OSP w Rużu. W trakcie 
wydarzenia fundatorzy sztan-
daru wbili honorowe gwoździe. 
Tymi fundatorami byli głównie 
mieszkańcy Ruża, Łukaszewa 
i Wojnowa oraz instytucje. 

Zasłużeni strażacy otrzy-
mali odznaczenia. Brązowy me-
dal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
odebrali: Mateusz Czajkowski, 
Piotr Skomra i Paweł Grzywiń-

ski.  Srebrny medal otrzymał 
natomiast Marcin Kozłowski, 
a złoty – Sławomir Chojnicki. 
Osobne podziękowania zostały 
skierowane do druhów, którzy 
z racji wieku nie uczestniczą tak 
aktywnie w służbie pożarniczej.

– Co pięć lat wędrujemy do 
Częstochowy, aby stanąć przed 
obrazem „Czarnej Madonny” 
i dzisiaj też stanęliśmy przed 
nią, aby podziękować za dotych-
czasową opiekę – powiedział 
Zbigniew Sosnowski, wicepre-
zes ZOW ZOSP woj. kujawsko-
pomorskiego. – Jako OSP funk-
cjonujecie już 98 lat. Chciałbym 

podziękować starszym kolegom, 
którzy całe swoje życie poświę-
cili tej bardzo trudnej służbie na 
rzecz drugiego człowieka.

Wójt gminy Zbójno prze-
kazała trzem jednostkom OSP 
tj. jednostce w Rużu, Działy-
niu i Zbójnie sprzęt ratowni-
czo-gaśniczy o wartości około  
60 tysięcy złotych, pozyskany ze 
środków Ministerstwa Sprawie-
dliwości.

Na zakończenie z progra-
mem artystycznym wystąpili 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Rużu.

Tekst i fot. (Maw)

Wręczanie odznaczeń

Podziękowanie dla druhów seniorów
Przekazanie sztandaru prezesowi OSP 
w Rużu Kazimierzowi Kierkowskiemu Delegacja gminy Zbójno na mszy w kościele

Przemarsz na główną uroczystość Przekazanie sprzętu jednostkom OSP przez wójt Katarzynę Kukielską
R E K L A M A

Nowa droga w Kamionce 
W Kamionce oddano do użytku drogę gminną nr 110335C relacji Kamionka – So-
kołowo o długości 749 metrów. 

Gmina Radomin

Wykonawcą inwestycji było 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usłu-
gowe Mar-Dar,. Całkowity koszt za-
dania wyniósł 299 382,00 zł brutto. 

– Celem wykonania przebu-

dowy była poprawa złego stanu 
technicznego dotychczasowej dro-
gi poprzez wykonanie nowej pod-
budowy i powierzchniowe utrwa-
lenie emulsją asfaltową i grysami 

drogi na szerokości 4 m, a także 
utwardzenie poboczy na szerokości  
75 cm – informuje Urząd Gminy 
Radomin.

Zostały też wykonane odpływy 
nadmiaru wody opadowej, przepu-
sty. Na całej długości drogi wyko-
nano zjazdy, utwardzono pobocza 
i ustawiono znaki. Przebudowany 
odcinek drogi umożliwi komunika-
cję mieszkańcom gminy z miastem 
i gminą Golub-Dobrzyń.

(ToB), fot. UG
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R E K L A M A

ekologiczny wyjazd 
GMINA RADOMIN  W dniach 10-11 września uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. Dziewa-
nowskich w Płonnem pojechali na „Zieloną Szkołę” do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga w Górz-
nie

Środki na bezpłatne uczest-
nictwo w warsztatach ekolo-
gicznych wraz z wyżywieniem 
i noclegiem, udało się pozyskać 
nauczycielom – Dawidowi Sta-
chowskiemu i Katarzynie Foksiń-

skiej. Wyjazd sfinansowany był 
ze środków unijnych w ramach 
edukacji ekologicznej. Dzieci 
spędziły tam 2 dni.

Ośrodek jest położony na 
terenie Górznieńsko–Lidzbar-

skiego Parku Krajobrazowego na 
pograniczu trzech województw: 
kujawsko-pomorskiego, war-
mińsko-mazurskiego oraz ma-
zowieckiego. Ze wzgórza Bocia-
niec, na którym usytuowany jest 

ośrodek, rozciąga się malowni-
czy widok na pobliskie jezioro 
rynnowe i przepiękny leśny re-
zerwat przyrody Szumny Zdrój, 
z którym uczniowie mieli moż-
liwość zapoznania się podczas 
przejścia ścieżką przyrodniczo-
edukacyjną. 

– Trasa wędrówki obejmo-
wała 6 km i przebiegała przez 
tereny o bardzo urozmaiconej 
rzeźbie – opowiada Dawid Sta-
chowski. – W drodze powrotnej 
uczestnicy mieli możliwość zo-
baczenia pięknego i malownicze-
go miasteczka Górzno. Po dniu 
pełnym wrażeń uczniowie bawili 
się przy ognisku przy pieczeniu 
kiełbasek i wspólnym śpiewaniu.

Drugiego dnia po śniada-

niu uczestnicy „Zielonej Szkoły” 
mieli zajęcia o tematyce ekolo-
gicznej. Pierwsza część dotyczyła 
życia zwierząt zamieszkujących 
lasy pojezierza brodnickiego. Na-
tomiast druga część poświęcona 
była bezpiecznemu poruszaniu 
się po drodze. Na zakończenie 
uczniowie otrzymali pamiątko-
we gadżety. Opiekunami podczas 
wyjazdu byli: Dawid Stachowski, 
Katarzyna Foksińska, Mariusz 
Fydryszewski i Anna Szlufik. Na-
uczyciele planują w przyszłości 
kolejny wyjazd dla  dzieci, którzy 
jeszcze tam nie byli,  również ze 
środków unijnych.

(ToB)
fot. nadesłane

Muzyczna uczta
TrombQuartet, czyli Kwartet puzonowy w składzie: 
Piotr Banyś, Wojciech Jeliński, Marek Kaczor, Tomasz 
Kaczor, zagra w Szafarni w sobotę 22 września 2018 
o godzinie 17.00.

Gmina Radomin

TrombQuartet to orygi-
nalny, jeden z nielicznych tego 
typu zespołów w Polsce. Istnie-
je od 2012 roku. Od tego czasu 
regularnie koncertuje oraz roz-
wija swój warsztat wykonaw-
czy, doskonaląc niepowtarzalne 
brzmienie kwartetu puzonowe-
go i poszerzając repertuar. Ar-
tyści prezentują utwory z kręgu 
muzyki klasycznej wszystkich 
epok. Podczas sobotniego kon-
certu  wykonają kompozycje 
Magdaleny Cynk, Ewy Fabiań-
skiej-Jelińskiej, Piotra Mossa, 
Feliksa Nowowiejskiego oraz 
Kazimierza Serockiego. 

Zapraszamy do Ośrodka 
Chopinowskiego w Szafarni. 
Wstęp jest darmowy! Koncert 
odbywa się w ramach stypen-
dium Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w dzie-
dzinie kultury.

Informujemy, że na koncert 
można dojechać Chopin Busem 
(bilet na przejazd podlega re-
zerwacji telefonicznej – 56 682-
79-30): 15:50 – Starostwo Powia-
towe, pl. 1000-lecia 25 (przejazd 
darmowy). Powrót po koncer-
cie.

(ToB)
fot. nadesłane
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Kto startuje do rady miasta? 
GOLUB-DOBRZYŃ  Prezentujemy kandydatów do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. W kolejnym wyda-
niu skupimy się na powiecie 

Komitety
– KWW Porozumienie Sa-

morządowe – Czas Dobrych Go-
spodarzy i Zgoda dla Powiatu

– KWW Skrzyniecki’18
– KWW NAS Mariusza Piąt-

kowskiego
– KWW PiS
– KWW G-D Zasługuje Na 

Więcej
– KWW Iwony Sipak
– KWW SLD 
Kandydaci na radnych  

– okręgi 
1 

Izabela Kaszuba – Czas Do-
brych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Jakub Kamiński –  KWW PiS
Aleksander Świderski – 

Skrzyniecki’18
Justyna Bestry – NAS Ma-

riusza Piątkowskiego
Zbigniew Witulski – własny
Edward Wardziński – G-D 

Zasługuje Na Więcej
Elżbieta Kamińska –  wła-

sny
Ewa Bartłomiejus –  KWW 

Iwony Sipak
2

Tomasz Przybyszewski –  
Czas Dobrych Gospodarzy i Zgo-
da dla Powiatu

Janusz Karwaszewski – G-D 
Zasługuje Na Więcej

Andrzej Żabiński – KWW PiS
Bartłomiej Arentowicz – 

Skrzyniecki’18
Andrzej Kuciński – NAS Ma-

riusza Piątkowskiego

Anna Jasieniecka – KWW 
Iwony Sipak

3 
Łukasz Kubacki – Czas Do-

brych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Bartosz Łęgowski –  G-D Za-
sługuje Na Więcej

Sławomir Dołęgowski – 
KWW PiS

Łukasz Pietrzak – NAS Ma-
riusza Piątkowskiego

Andrzej Budny – Skrzyniec-
ki’18

Łukasz Kwiatkowski – KWW 
Iwony Sipak

4
Karol Przybylski – Czas Do-

brych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Paweł Pepliński – G-D Zasłu-
guje Na Więcej

Artur Bączkowski – NAS Ma-
riusza Piątkowskiego 

Józef Pietrzak – własny 
Monika Dunajska-Jackiewicz 

– Skrzyniecki’18 
Iwona Sipak – KWW Iwony 

Sipak
5

Magdalena Piwnicka – Czas 
Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Tomasz Miciak – G-D Zasłu-
guje Na Więcej

Kazimierz Chojnacki –  NAS 
Mariusza Piątkowskiego

Anna Paprocka – własny
Marcin Nowak – Skrzyniec-

ki’18
Joanna Alickun – KWW PiS

6
Mariusz Fydryszewski – Czas 

Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Tomasz Chabowski – NAS 
Mariusza Piątkowskiego

Monika Tomaszewska – 
Skrzyniecki’18

Franciszek Jagielski – KWW 
SLD

Grzegorz Dunajski – G-D Za-
sługuje Na Więcej

Hanna Wesołowska – KWW 
Iwony Sipak

7
Aleksander Wichrowski – 

Czas Dobrych Gospodarzy i Zgoda 
dla Powiatu

Maria Dejewska – G-D Zasłu-
guje Na Więcej

Ryszard Jagodziński – własny
Tomasz Maszkiewicz – NAS 

Mariusza Piątkowskiego 
Monika Kutkowska – Skrzy-

niecki’18
8

Hanna Grzywińska – Czas 
Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Agnieszka Błażejewska – NAS 
Mariusza Piątkowskiego 

Kinga Ostasiuk-Kornacka –  
Skrzyniecki’18 

Joanna Metel – KWW SLD
Dawid Prusiński – G-D Zasłu-

guje Na Więcej
Monika Żuchowska – KWW 

Iwony Sipak
9

Marian Burczyński – Czas 

Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Agnieszka Kowalska – G-D 
Zasługuje Na Więce

Sławomir Prądzyński – NAS 
Mariusza Piątkowskiego

Tomasz Zdrojewski – Skrzy-
niecki’18 

Monika Kwidzyńska – KWW 
Iwony Sipak

10
Aldona Wachowska – Czas 

Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Krzysztof Ośka – NAS Ma-
riusza Piątkowskiego 

Anna Ostasiuk – Skrzyniec-
ki’18 

Dominika Piotrowska – wła-
sny

Roman Buler – własny
Janusz Bukowski – KWW 

SLD
Michał Jóźwiak – G-D Zasłu-

guje Na Więcej
Cezary Kanigowski – KWW 

Iwony Sipak
11

Krzysztof Fydryszewski – 
Czas Dobrych Gospodarzy i Zgo-
da dla Powiatu

Artur Nowatkowski – G-D 
Zasługuje Na Więcej

Krzysztof Skrzyniecki – 
Skrzyniecki’18 

Jarosław Knyszyński – NAS 
Mariusza Piątkowskiego 

Iwona Tyluś – KWW Iwony 
Sipak

12
Jarosław Zakrzewski – Czas 

Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Stefan Klonek – G-D Zasłu-
guje Na Więcej

Łukasz Bednarski – NAS Ma-
riusza Piątkowskiego 

Agnieszka Lewandowska – 
Skrzyniecki’18

13
Szymon Wiśniewski – Czas 

Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Marek Stawski – NAS Mariu-
sza Piątkowskiego 

Dariusz Gołoś – Skrzyniec-
ki’18 

Małgorzata Radzimińska – 
KWW SLD

Bartosz Zaostrowcew – G-D 
Zasługuje Na Więcej

14
Sławomir Boniecki – Czas 

Dobrych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Roman Tasarz – G-D Zasłu-
guje Na Więcej

Konrad Zaporowicz – NAS 
Mariusza Piątkowskiego 

Miłosz Grochowski – Skrzy-
niecki’18 

Łukasz Gabryszewski – KWW 
Iwony Sipak

15
Piotr Zarębski – Czas Do-

brych Gospodarzy i Zgoda dla 
Powiatu

Dawid Bestry – G-D Zasługu-
je Na Więcej

Jolanta Rzeszotarska – NAS 
Mariusza Piątkowskiego 

oprac. (ToB)

Region

Zwyczajne cuda z Rypina
W minioną niedzielę światło dzienne ujrzał teledysk warszawskiego zespołu Sor-
ry Boys do utworu „Zwyczajne Cuda”, stworzony w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Rypina. Nagranie zrealizowane z udziałem tancerek i tancerzy z Dziecię-
co-Młodzieżowej Grupy Estradowej, w Rypinie i okolicach, już zyskało uznanie 
widzów w internecie.

Teledysk powstał w ramach 
projektu „Taniec, muzyka, pasja 
– Dziecięco-Młodzieżowa Grupa 
Estradowa i Sorry Boys promują 
Rypin”, który w ubiegłym roku, 

w głosowaniu, zdobył poparcie 
mieszkańców Rypina. Projekt za-
kładał stworzenie trzech nagrań, 
które posłużą jako wizualna wi-
zytówka miasta. Pierwsze z nich, 

do piosenki „Zwyczajne Cuda”, po-
jawiło się w internecie w ostatnią 
niedzielę.

W teledysku zagrali tan-
cerki i tancerze z Dziecięco-

Młodzieżowej Grupy Estradowej 
oraz mieszkańcy Rypina. Byli to: 
Julia Szałwińska, Patrycja Staszew-
ska, Zuzanna Wilmowicz, Konrad 
Tęgowski, Maciej Becmer, Krysty-
na Federowicz, Marzena Szałwiń-
ska oraz Róża Szałwińska. Zdjęcia 
powstały w Rypinie (m.in. dworzec 
kolejowy, ul. Mławska, gimnazjum 
im. Józefa Wybickiego przy ul 
Sportowej) i okolicach. Teledysk 
nakręciła ekipa uwolnijmuzyke.
pl, która nakręciła m.in. teledyski 
do utworów Organka – „Głupi ja” 
(11 milionów odsłon w internecie) 
i „O, matko” (5 mln). Film wyreży-
serował Piotr Kardaś-Mikuć, a za 
scenariusz i kierownictwo produk-
cji  jest odpowiedzialny Tomasz 
Błaszkiewicz. 

– Zależało nam na tym, żeby 
stworzyć teledysk, który z jednej 
strony będzie świetną i nowo-
czesną wizytówką naszego mia-
sta , a z drugiej strony, opowie 
prawdziwą historię utalentowa-
nej, rypińskiej młodzieży – mówi 
Tomasz Błaszkiewicz. – Dziękuję 
tancerkom i tancerzom, którzy 
okazali się równie znakomitymi 

aktorami oraz ich opiekunom – 
Katarzynie i Mirosławowi Becmer, 
za zaufanie, którym obdarzyli na-
szą ekipę. 

Sorry Boys to jeden z najcie-
kawszych zespołów na polskiej 
scenie muzycznej. Grupa ma na 
swoim koncie trzy płyty i udział 
w największych polskich festi-
walach m.in. Opener (na głównej 
scenie). 

– Bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do po-
wstania tego teledysku, w szcze-
gólności pomysłodawcy i głowie 
tego projektu Tomkowi Błasz-
kiewiczowi. Młodym tancerzom-
aktorom gratulujemy filmowego 
debiutu i podziwiamy za talent 
i pasję! – mówią Izabela Komo-
szyńska i Tomasz Dąbrowski, 
członkowie zespołu Sorry Boys. 

W październiku powstaną dwa 
kolejne nagrania, które będą reali-
zowane na terenie Rypina. Może-
my spodziewać się nowości, bo ze-
spół Sorry Boys przygotowuje się 
do wydania nowego albumu. 

(ak)
fot. nadesłane
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Pięć porcji zdrowia w szkole

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w programie „5 porcji 
zdrowia w szkole”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas 
II i III szkół podstawowych, ich nauczycieli i dyrektorów. Nauczycie-
le otrzymają materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie 
ciekawych i kreatywnych zajęć na temat prawidłowego odżywania. 
Wszystkie materiały dotyczące zasad zbilansowanej diety zostały 
zweryfikowane merytorycznie przez ekspertów z Instytutu Żywności 
i Żywienia (IŻŻ). Udział w programie można zgłosić na stronie www.
wszkole.5porcji.pl. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nauczy-
ciel otrzyma na swój adres mailowy bezpłatne materiały edukacyjne. 
Zapisy trwają do 31 października. 

Jest kasa na sport

Hala sportowa, wielofunkcyjne boisko oraz sala 

powstaną w regionie dzięki środkom z rządowego 

programu rozwoju lokalnej infrastruktury spor-

towej „Sportowa Polska”. Jak informuje urząd 

wojewódzki, blisko 6,5 mln zł trafi do woj. kujaw-

sko–pomorskiego. W pierwszej edycji programu, 

dzięki dofinansowaniu 4 460 tys. zł, przy szkole 

podstawowej w Jeziorach Wielkich powstanie hala 

sportowa, a w Wójcinie wielofunkcyjne boisko. Za 

ponad 1,5 mln zł wybudowana zostanie także sala 

sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wy-

chowawczym w Chełmnie, a ponad 500 tys. zł 

pozwoli wyremontować boisko w Gostycynie.

Ponad sto milionów złotych na turystykę,
 uzdrowiska i kulturę

Urząd Marszałkowski uruchamia specjalne wsparcie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na rozwój tzw. potencjałów 
endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. 
To efekt zakończonych sukcesem renegocjacji RPO z Komisją Eu-
ropejską. Dotacje na rozwój tzw. endogenicznych potencjałów 
województwa to całkowicie nowa dziedzina wsparcia w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o wykorzystanie 
i rozwój specyficznych potencjałów wynikających z uwarunko-
wań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych 
regionu. W naszym regionie zidentyfikowano trzy takie dzie-
dziny – turystykę, uzdrowiska i kulturę. Wsparcie ma pomóc 
w tworzeniu trwałych miejsc pracy oraz wzmacniać znaczenie 
społeczno-gospodarcze średniej wielkości miast – zwłaszcza 
Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów 
funkcjonalnych.

Elektroniczne dowody od marca 
Sejm RP pracuje nad nowelizacją ustawy o do-wodach osobistych. Elektroniczny dokument, tak jak standardowy, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Ma być wyposażony w fotografię zapisaną w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Elektroniczne dowody mają być wydawane od marca przy-szłego roku. Takie rozwiązania funkcjonują już w większości zachodnich krajów. 

Więcej czasu na zapłacenie mandatu 

W ubiegłym tygodniu Sejm RP uchwalił nowelizację Kodeksu wykro-
czeń. Ustawa wydłuża z 7 do 14 dni termin uiszczenia grzywny nało-
żonej w drodze mandatu karnego zaocznego, który wystawiany jest 
na przykład za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, 
nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu. 
– Dziś wiele tego typu mandatów nie jest opłacanych, co w konse-
kwencji powoduje kierowanie spraw do sądów. Często przyczyną jest 
zbyt krótki czas, w którym należy uiścić należność. Dwutygodniowy 
okres ułatwi terminowe wywiązanie się z obowiązku, co chronić bę-
dzie osoby ukarane grzywną przed konsekwencjami postępowania 
sądowego. Zawarte w ustawie rozwiązania wpłyną korzystnie na 
sprawność pracy sądów, do których trafiać może nawet o 150 tys. 
mniej drobnych spraw niż obecnie – podaje resort sprawiedliwości. 

Jakie minimalne wynagrodzenie? 

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku 
będzie wynosić 2250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 
proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
na przyszły rok. Z kolei minimalna stawka godzino-
wa ma wynieść 14,70 zł. 

Premia na działalność pozarolniczą 

Od 15 października do 13 listopada w oddziałach regionalnych ARiMR bę-
dzie można składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”. Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014-
2020. W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł. 
O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, 
domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 mie-
sięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ważnym 
warunkiem skorzystania ze 100 tys. premii jest to, że starający się o nią nie 
mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu  
24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Każ-
dy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych 

punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych 

województwach. Premia będzie wypłacana w dwóch ratach: 80 proc., gdy bene-
ficjent spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy (w ciągu  

9 miesięcy, licząc od dnia doręczenia decyzji), 20 proc. po realizacji biznesplanu. 

Szczegóły na stronie www.arimr.gov.pl.
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Niezbyt słodki 
smak buraka 

UPRAWA  Przed nami zbiór buraków cukrowych. Plantatorzy 
z naszego województwa są zaniepokojeni i nie pałają optymi-
zmem, gdy mowa o plonach

Tegoroczna susza utrudniała 
uprawę buraków w naszym regio-
nie już od samych zasiewów. Obsa-
da roślin jest niższa niż w ubiegłych 
latach. Obecnie buraki zakończyły 
przyrost korzenia na grubość. Nie-
stety, deficyt wody w glebie spra-
wił, że korzenie nie są imponujące. 
Spodziewane plony są na bardzo 
niskim poziomie. Niestety, może 
się zdarzyć, że plantatorzy nie będą 
w stanie odstawić do cukrowni za-
kontraktowanej ilości. To może 
oznaczać kary umowne. Jeszcze 
gorsze jest to, że gospodarze upra-
wiający buraki są pokrzywdzeni 
w systemie pomocy suszowej. 
Komisje szacujące straty nie brały 
pod uwagę ich upraw. Okręgowy 
Związek Plantatorów Buraka Cu-
krowego w Bydgoszczy już zwrócił 
się do ministra rolnictwa z prośbą 
o zmianę tej sytuacji. 

Jak co roku, wiele emocji bu-
dzi kwestia składowania buraków 
na pryzmach wzdłuż dróg pu-
blicznych oraz ich zbiór i tranzyt. 

Niektóre samorządy uważają, że 
przewożenie wiąże się z niszcze-
niem dróg, które były modernizo-
wane, ale posiadają ograniczenia 
dotyczące np. maksymalnego ob-
ciążenia. Krajowa Spółka Cukrowa 
S.A. postanowiła wesprzeć swoich 
plantatorów. W tym celu występu-
je do zarządców dróg z wnioskami 
o wydanie czasowych pozwoleń na 
transport. Jest to możliwe na pod-
stawie prawa o ruchu drogowym. 
Mówi ono, że: „Organy sprawujące 
nadzór nad zarządzaniem ruchem 
na drogach mogą nakazać zmianę 
organizacji ruchu ze względu na 
ważny interes ogólnospołeczny 
lub konieczność zapewnienia ru-
chu tranzytowego”. Można uznać, 
że ważnym interesem społecznym 
jest zapewnienie cukrowniom od-
powiednich ilości buraków. W cza-
sie składowania, przechowywania 
na pryzmach oraz załadunku, bu-
raki pozostają własnością planta-
torów. Własnością producenta cu-
kru stają się z chwilą ich fizycznego 

Dyskusja co po soi 
4 października w Minikowie odbędzie się konferencja 
dotycząca innowacyjnego białka. Rozpatrywane będą 
wszystkie krajowe źródła tego składnika pokarmowe-
go, które można wykorzystać w hodowli. 

Uprawa

Uwaga uczestników skupi się 
na produkcji śruty rzepakowej. 
Obecnie przegrywa ona ze śrutą 
sojową. Jeśli jednak wejdą w życie 
ograniczenia importu modyfiko-
wanej genetycznie soi, wówczas 
szala zwycięstwa może przechylić 
się na stronę rzepaku i właśnie tą 
możliwość należy wykorzystać. 
W Minikowie wystąpią naukowcy 
działający w projekcie „Innowa-
cyjne białko” oraz przedstawiciele 
prasy branżowej. 

Rzepak to wciąż jedna z roślin 
o najbardziej niewykorzystanym 
potencjale. Większość wykorzystuje 
się do wytwarzania oleju, część do 
produkcji biopaliw. Rok temu jedna 
z firm zaczęła badania nad wyko-

Sprawdź swoją wiedzę
Coraz bliżej listopad i kolejna edycja Olimpiady Wie-
dzy Rolniczej. Konkurs organizują Powiatowe Zespoły 
Doradztwa Rolniczego. 

Konkurs

Powiatowe eliminacje konkur-
su odbędą się8 listopada w miej-
scach wyznaczonym przez ZDR-y. 
Uczestnicy przez godzinę będą pi-
sali test z zakresu hodowli, uprawy, 
BHP, ekonomii i innych dziedzin 
powiązanych z rolnictwem. Tyl-
ko zwycięzca eliminacji powiato-
wych będzie mógł reprezentować 
powiat na etapie wojewódzkim. 
Mimo wszystko warto startować, 
by poprawić swoją wiedzę, poznać 
innych pasjonatów rolnictwa oraz 

Nowy wróg, brak ochrony
Szarek komośnik to najnowszy szkodnik upraw buraka cukrowego. Trwają stara-
nia, by zwiększyć ochronę plantacji nowymi środkami ochrony roślin. 

Szkodniki

Szarek, mały owad z grupy 
ryjkowców, wiosną tego roku 
przetrzebił plantacje na po-
łudniu Polski. Wiele hektarów 
trzeba było zaorać. Jedynym 
spobem walki ze szkodnikiem 
było przesianie upraw. Rolni-
cy wygrażali wtedy, że jeśli nie 
znajdą się skuteczne chemikalia, 
zrezygnują z upraw. Jedynym 

Wapnowanie dla środowiska 
Od dłuższego czasu rolnicy proszą o wznowienie dopłat do wapnowania gruntów 
rolnych. Płatnikiem ma być ministerstwo środowiska, ponieważ zabieg ten zapo-
biega zakwaszaniu gleb. 

Agrotechnika

W niektórych regionach kraju 
wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska zawarły porozumienia 
z izbami rolniczymi i przekazywa-
ły pieniądze na dopłaty do wapno-
wania. Tak było np. na Śląsku, gdzie 
problem bardzo kwaśnych ziem 
jest powszechny. Teraz temat wra-
ca w skali ogólnopolskiej. Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych po-
nowił prośbę do ministerstwa rol-
nictwa o przywrócenie dopłat do 

zakupu, tj. odebrania transportu 
na wadze w cukrowni. Uzyskanie 
pozwolenia na składowanie bu-
raków przy określonych drogach 
pozostaje więc po stronie planta-
torów.

Z obawą rolnicy patrzą na 
ceny skupu. Każdy, kto kupował 
ostatnio cukier wie, że ceny spadły 
dramatycznie. Kontraktując bura-
ki, podmioty działające na naszym 
rynku oferowały stawki od 19 do 
30 euro za tonę. Każdy ma także 
swoje przepisy dotyczące np. wy-
płacania zaliczek, kosztów zała-
dunku i transportu. 

Przypomnijmy, że ceny cukru 
zostały uwolnione w 2017 roku 
i od tamtego czasu spadają. Stało 
się tak m.in. dlatego, że nie ma już 
systemu kwotowania produkcji. Za 
horyzontem czai się jeszcze jedno 
zagrożenie dla plantatorów, czyli 
zniesienie ceny minimalnej na bu-
raki. 

(pw)

dozwolonym środkiem do zwal-
czania owada był Proteus 110 OD, 
ale zdania co do jego dawkowa-
nia i skuteczności są podzielone. 

Cykl życia szarka trwa trzy 
miesiące. Straty powodują do-
rosłe osobniki na liściach. Żeru-
ją nocą. Dzień spędzają w ziemi. 
Resort rolnictwa wystąpił z za-
pytaniem do innych krajów, by 

walczyć o nagrody. Powiatowe  
ZDR-y zawsze starają się, by upo-
minki dla uczestników konkursu 
były praktyczne i atrakcyjne. 

W konkursie mogą wziąć rol-
nicy i młodzi ludzie gospodarujący 
z rodzicami w wieku od 18 do 40 lat. 
Prawo startu mają też ubiegłorocz-
ni zwycięzcy powiatowych olim-
piad. Finał wojewódzki zaplanowa-
no na 22 listopada w Przysieku. 

(pw)

wapnowania. Trwają w tej sprawie 
rozmowy międzyresortowe.

W Polsce aż 28 proc. gleb cha-
rakteryzuje się odczynem bardzo 
kwaśnym, a kolejne 28 proc. od-
czynem kwaśnym. Najsilniej za-
kwaszone gleby występują w woje-
wództwach: łódzkim, małopolskim 
i podkarpackim – ponad 70 proc. 
gleb o odczynie bardzo kwaśnym 
i kwaśnym. W naszym regionie 
tylko co trzeci hektar gruntów or-

nych ma ten odczyn. Niemal poło-
wa gruntów nie wymaga wapno-
wania. 

Zakwaszenie gleb wpływa na 
plony. Są one mniejsze o 15-25 proc. 
od tych uzyskiwanych na ziemiach 
o neutralnym odczynie. Wszystko 
przez to, że zakwaszenie zakłóca 
pobieranie składników pokarmo-
wych przez rośliny. 

(pw)

rzystaniem makuchów rzepako-
wych do produkcji białka jadalnego 
dla człowieka. Według naukowców, 
takie białko będzie miało zastoso-
wanie w całej branży spożywczej. 
Przygotowane na bazie białka rze-
pakowego potrawy mogłyby być 
idealnym zamiennikiem dla białka 
zwierzęcego w diecie wegetariań-
skiej. Produkcja białka rzepakowe-
go na skalę gospodarczą ma zacząć 
się za 4-5 lat. 

W polskich warunkach pasze 
dla zwierząt o wysokiej zawartości 
białka pozyskać można także ze 
słoneczników, suszonego wywaru 
gorzelnianego lnu, bobiku, łubinu, 
grochu i i peluszki. 

(pw), fot. ilustarcyjne

wybadać, które środki ochrony 
roślin potrafiłyby najskuteczniej 
uporać się z tym owadem. Dobre 
wieści przyszły z Austrii, gdzie 
stosuje się kilka insektycydów 
i są one skuteczne. Dodatkowo 
ministerstwo zwróciło się do 
producentów zrzeszonych w Pol-
skim Stowarzyszeniu Ochrony 
Roślin z prośbą o pomoc w za-

pewnieniu ochrony uprawy bura-
ka cukrowego przed tym szkod-
nikiem, a także o przekazanie 
informacji o środkach ochrony 
roślin, dla których możliwe jest 
rozszerzenie zakresu stosowa-

nia o to zastosowanie. Instytut 
Ochrony Roślin w Poznaniu bę-
dzie prowadził badania nad sku-
tecznością nowych preparatów 
w walce z szarkiem. 

(pw), fot. internet
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Agnieszka Hanna Matyjasik 
kandydatką numer 1 z KUKIZ’15 do sejmiku
POLITYKA  Agnieszka Hanna Matyjasik, wieloletni samorządowiec i mieszkanka Golubia-Dobrzynia, jest 
liderem listy Komitetu Wyborczego Wyborców KUKIZ’15 w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. W rozmowie z naszym tygodnikiem mówi o swoich doświadczeniach, działaniach i pomy-
słach na rozwój regionu

– W ubiegłym tygodniu 
w Bydgoszczy odbyła się konfe-
rencja prasowa, w trakcie której 
wicemarszałek Sejmu Stanisław 
Tyszka z posłami Pawłem Szram-
ką i Pawłem Skuteckim oficjalnie 
ogłosili, że została pani liderem 
listy w okręgu nr 3 Komitetu 
Wyborczego Wyborców KUKI-
Z’15 i będzie pani kandydowała  
z 1 pozycji do Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskie-
go. Dlaczego zdecydowała się 
pani kandydować do sejmiku? 

– Praca w samorządzie, za-
równo na szczeblu powiatowym, 
jak i gminnym, to moim zdaniem 
służba dla lokalnej społeczności, 
która wymaga współpracy z wie-
loma środowiskami. KUKIZ’15 nie 
jest partią polityczną, a ruchem 
obywatelskim, który nie pobiera 
subwencji od państwa na swo-
ją działalność, jest blisko ludzi 
i wsłuchuje się w potrzeby miesz-
kańców, a to jest dla mnie ważne. 
Zdecydowałam się kandydować do 
Sejmiku Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego, ponieważ uważam, 
że zmiany i nowe spojrzenie na 
zadania realizowane przez sejmik 
są potrzebne. Okręg nr 3 naszego 
województwa obejmuje teren po-
wiatów: golubsko-dobrzyńskiego, 
rypińskiego, brodnickiego, wąbrze-
skiego, grudziądzkiego i miasta 
Grudziądza. Istotne jest, by na po-
ziomie sejmiku zauważano również 
potrzeby mieszkańców naszego re-
gionu, a nie tylko Bydgoszczy czy 
Torunia, dlatego trzeba dość wy-
raźnie o nich mówić i je sygnalizo-
wać, a także dążyć do korzystnych 
dla naszego okręgu decyzji.

– Wicemarszałek Tyszka 
podkreślił, że posiada pani 20-
letnie doświadczenie samorzą-
dowe i chce pani wykorzystać je 
w pracy na rzecz samorządu wo-
jewódzkiego. W jaki sposób?

– Pracuję w administracji 

samorządowej od 20 lat. Moje 
doświadczenie zawodowe zdo-
bywałam m.in. w Urzędzie Pracy 
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie reali-
zowaliśmy zadania przyczyniające 
się do zminimalizowania wysokie-
go wówczas poziomu bezrobocia 
i wspomagania osób bezrobotnych 
w tym trudnym dla nich okresie 
życia. Następnie przez 15 lat praco-
wałam w Starostwie Powiatowym 
w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie pozna-
łam zasady funkcjonowania i finan-
sowania samorządu powiatowego. 
Byłam sekretarzem Powiatowego 
Zespołu ds. Niepełnosprawności, 
przez co miałam szeroki i bezpo-
średni kontakt z osobami niepeł-
nosprawnymi, potrzebującymi 
pomocy i wsparcia w trudnych sy-
tuacjach życiowych, a czasami po 
prostu zwykłej rozmowy i uśmie-
chu. Jako rzecznik konsumentów 
pomagałam ludziom w reklama-
cjach i sporach z przedsiębiorcami 
w obrocie gospodarczym. W staro-
stwie zajmowałam się też oświatą 
i sprawami społecznymi, współ-
pracując ze szkołami i instytucjami 
pomocy społecznej. Znam środowi-
sko uczniów i nauczycieli, uczyłam 
w szkole policealnej w Golubiu-Do-
brzyniu i w Toruniu, jestem egza-
minatorem i współpracuję z Komi-
sją Egzaminacyjną w Gdańsku.

Obecnie od 3 lat pracuję w sa-
morządzie gminnym, jestem se-
kretarzem gminy. Od wielu lat 
współpracuję z urzędem marszał-
kowskim i obserwuję, jakie decy-
zje zapadają na szczeblu sejmiku. 
Dzięki mojej pracy poznałam sze-
rokie spektrum zadań i regulacji 
prawnych związanych z funkcjono-
waniem samorządu, a codzienny 
kontakt z mieszkańcami oraz moje 
empatyczne i indywidualne podej-
ście do każdego człowieka pokazują 
mi, jak wiele jest jeszcze do zrobie-
nia. Mieszkańcy regionu doskonale 
wiedzą, co trzeba w ich środowisku 

i otoczeniu zmienić, dlatego ważne 
jest, aby wsłuchiwać się w ich po-
trzeby i stworzyć warunki, by wy-
korzystać ich potencjał. 

– Jest pani związana z okrę-
giem, z którego pani kandyduje. 
Mieszka pani w Golubiu-Dobrzy-
niu, ale zawodowo jest pani zwią-
zana z gminą Wąpielsk w powie-
cie rypińskim. 

– Znam nasz region, miesz-
kam w nim, pracuję i funkcjonu-
ję. Wychowałam się w Radominie, 
nadal tam mieszkają moi rodzice, 
tam chodziłam do szkoły podsta-
wowej i spędziłam młode lata, a po 
założeniu rodziny zamieszkaliśmy 
w Golubiu-Dobrzyniu. Wakacje 
spędzałam w gminie Brzuze i na 
Pojezierzu Brodnickim, ale często 
odwiedzaliśmy również znajomych 
w Wąbrzeźnie czy Grudziądzu. Moje 
dzieci bardzo lubią pływać i pierw-
sze lekcje pływania odbywały się 
w Rypinie, a potem syn trenował 
w Wąbrzeźnie. Nasz region jest 
piękny i powinniśmy doceniać, że 
możemy korzystać z jego walorów. 

– Czego, pani zdaniem, po-
trzebuje nasz region i jakie dzia-
łania chciałaby pani podejmo-
wać?

– Nasz region i okręg, z które-
go kandyduję, nie może być pomija-
ny i nie może tracić w zestawieniu 
z innymi obszarami województwa. 
Potrzebujemy dobrej infrastruktu-
ry drogowej i sprawnej komunika-
cji. Wiele dróg wymaga remontów, 
a odczuwalne dla kierowców kole-
iny np. na trasie z Kowalewa Po-
morskiego do Brodnicy są niebez-
pieczne i dla ruchu pojazdów, i dla 
pieszych. Zauważalne i uciążliwe są 
też korki w miastach, dlatego trze-
ba szukać rozwiązań technicznych 
i sposobów, jak im zaradzić, a czę-
sto jest to możliwe z poziomu sa-
morządu województwa.

Musimy zadbać o rozwój 
przedsiębiorczości i wspomagać 

przedsiębiorców w ich działalności. 
Nie można zapominać o rolnikach, 
których gospodarstwa w wyniku 
dokonanych przemian prawnych 
są wręcz przedsiębiorstwami, 
a występujące anomalie pogodowe 
często wpływają niekorzystnie na 
zbierane plony i kondycję gospo-
darstw. 

Ważne są też działania w sfe-
rze edukacyjnej, sportowej i pro-
społecznej, będące odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców. Po-
trzebujemy specjalistycznej opieki 
zdrowotnej i programów profilak-
tycznych zapobiegających rozwo-
jowi groźnych chorób. Posiadamy 
bogatą historię i wspaniałe zabytki, 
walory turystyczne i przyrodnicze, 
co powinniśmy wykorzystać dla 
rozwoju regionu. 

– Jest pani jedyną kobietą 
wśród „jedynek” wojewódzkich 
KUKIZ’15. Kobiety często stronią 
od startu w wyborach i podej-
mowania się funkcji radnej. 

– Uważam, że nadszedł już 
czas, by dostrzec potencjał kobiet 
w życiu społecznym i samorządzie. 
Podczas pracy nad naszą strategią 
rozwoju województwa, jak i na co 
dzień spotykam wiele wspaniałych 
kobiet, które mają ciekawe pomy-
sły i widzą otaczającą nas rzeczy-
wistość w ciepłych barwach. KU-
KIZ’15 skupia ludzi z potencjałem, 
nie dyskryminując ze względu na 
płeć. Ważna jest wielopoziomowa 
współpraca i odpowiedzialność za 
powierzone zadania, a kobiety nie 
są w niczym gorsze od mężczyzn. 
Potrafimy skupić się na celu głów-
nym, pracy zawodowej, a jedno-
cześnie być wspaniałymi matkami 
i gospodyniami domowymi.

– W wyborach samorzą-
dowych wybory do sejmiku 
są chyba najbardziej pomija-
ne. Wyborcy bardziej skupiają 
się na głosowaniu na wójta czy 
burmistrza i radnych gminy niż 

radnych sejmiku województwa. 
Często wynika to z ich niewiedzy 
czym jest ten sejmik i czym się 
zajmuje, a przecież tam właśnie 
zapada wiele ważnych dla regio-
nu decyzji.

– Niestety, jak pokazują staty-
styki, zwykle najwięcej nieważnych 
głosów jest na kartach sejmiko-
wych, które często przez wyborców 
traktowane są jako „największa 
czwarta kartka”. Za pośrednictwem 
tygodnika chciałabym prosić wy-
borców, by nie unikali oddawania 
głosu na radnego sejmiku. Ważne 
jest, by w tym gremium zasiadali 
ludzie kompetentni i odpowie-
dzialni, gdyż oni podejmują decyzje 
kluczowe dla regionu, mają wpływ 
na podział środków i funduszy 
unijnych dla samorządów lokal-
nych i organizacji pozarządowych. 
Sejmik jest organem stanowiącym 
i kontrolnym, czyli uchwala m. in. 
budżet samorządu województwa 
i kontroluje zarząd województwa. 
Dlatego trzeba iść na wybory i od-
dać swój głos na właściwą, a nie 
przypadkową osobę.

– Wobec tego namawia pani 
mieszkańców do udziału w wy-
borach samorządowych 21 paź-
dziernika?

– Namawiam. Każdy głos jest 
ważny i każdy, kto ukończył 18 lat 
powinien iść na wybory i zagłoso-
wać. Będzie mi bardzo miło, jeśli 
wyborcy mi zaufają i oddadzą na 
mnie głos. Trzeba podejmować 
działania i lobbować, by jak naj-
więcej środków unijnych wpływa-
ło do naszego regionu. W tej per-
spektywie mamy jeszcze kilka lat, 
które trzeba wykorzystać. Jeśli nie 
będziemy mieć swojego przedsta-
wiciela na szczeblu wojewódzkim, 
to wiadomo, że o fundusze będzie 
trudniej. 

– Życzę pani powodzenia 
i dziękuję za rozmowę.

– Dziękuję bardzo.
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30 lat z Chopinem
MUZYKA  Ośrodek Chopinowski w Szafarni istnieje już 30 lat. Z tej okazji 8 września liczni goście przy-
byli na jubileuszowy program artystyczny

Ośrodek Chopinowski został 
otwarty 10 września 1988 roku, 
wtedy działał jako Ośrodek Kul-
tury im. Fryderyka Chopina. Na 
inauguracji zagrała wybitna pia-
nistka Ewa Pobłocka. W sobotę 
z recitalem wystąpił jej uczeń, 
laureat konkursów pianistycz-
nych Rafał Błaszczyk. Goście 
usłyszeli kompozycje Fryderyka 
Chopina w interpretacji młode-
go artysty. Drugą część uroczy-
stości wypełniło przedstawienie 
dramatyczno-muzyczne „Su-
fit i podłoga” w reżyserii Anny 
Kękuś. Dla zebranych wystąpili: 
wirtuoz gitary basowej i kom-
pozytor Krzysztof Ścierański, 

wokalista jazzowo-rozrywkowy 
Marcin Jajkiewicz i aktor teatral-
ny i filmowy Igor Obłoza. 

Był również okoliczno-
ściowy tort, atrakcje dla gości, 
a także urodzinowa wystawa. 
Ze sceny płynęły liczne podzię-
kowania i wyrazy uznania. Dy-
rektor Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni Agnieszka Brzezińska 
wspomniała o rozwoju insty-
tucji. Wyrazy wdzięczności za 
udzielone wsparcie i zaintere-
sowanie skierowała do wielu in-
nych instytucji, osób indywidu-
alnych i współpracowników.

– Szafarni by nie było, gdy-
by nie ludzie, którzy ją tworzą 

i którzy jej pomagają. To pań-
stwo tworzycie tą wspaniałą at-
mosferę, przyjeżdżacie do nas. 
Dzięki wam istniejemy i mamy 
dla kogo działać – mówiła dyr. 
Brzezińska.

– To stało się już tradycją 
i siłą tego ośrodka, że ludzie nim 
kierujący wprowadzili festiwale 
dla młodych artystów. Młodzi 
ludzie, którzy za jakiś czas będą 
wirtuozami, do których będą 
należały estrady światowe, trak-
tują jako imperatyw przyjechać 
do Szafarni i wystąpić w festi-
walu – zauważył wicewojewoda 
Józef Ramlau. 

Tekst i fot. (dr)
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05:40 Elif

05:40 Elif odc. 326 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 18 - serial
07:20 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 47 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 112 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 95 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:32 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Najbardziej utalentowani wśród  
 zwierząt odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 327 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 33 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 19 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 51
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3336
18:30 Korona królów odc. 96 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz 
 odc. 254 s. 20 - serial
21:30 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas
22:55 Magazyn kryminalny 997 odc. 21
23:50 Ocaleni odc. 26
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują świat  
 odc. 67

05:15 Ukryta prawda odc. 337 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 123 - serial 

07:10 Szpital odc. 404 - serial 

08:10 Dr House odc. 16 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 13 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 679 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 124 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 578 - serial 

14:55 Szpital odc. 405 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 15 - serial

16:50 Kryminalni odc. 1 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 17 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 680 - serial 

20:00 Czas na miłość - komedia

22:30 Lucyfer odc. 11 - serial

23:30 Strzelec odc. 2 s. 2 - serial

00:30 Drużyna potępionych - film

06:00 Spadkobiercy odc. 62

07:05 Turbo Fast odc. 1 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 2 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 14

09:00 Septagon odc. 11 - serial

10:00 Czysta chata odc. 14

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 5 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 140 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 141 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 183

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 442 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 12 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 12 - serial 

18:00 Septagon odc. 12 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 443 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 220 - serial

21:00 Taxi - komedia

22:55 Zatoka - horror 

00:45 Interwencja

06:00 Kontrakt na miłość odc. 29 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 148 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 52
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 25 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 24 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 14 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 63 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 109 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 110 s. 3 - serial 
20:00 Agenci bardzo specjalni
  - komedia
22:10 Złe mamuśki - komedia 
00:15 Uciec, ale dokąd? - film

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Którędy po sztukę odc. 74

08:50 Daleko od okna - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 3 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 4 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:20 Obce ciało - dramat

15:25 Wyspy szczęśliwe - dramat

16:15 TVP Kultura na 43. Gdynia

  - Festiwal Filmowy odc. 564

16:40 Program publicystyczny

17:05 Bez końca - dramat

19:00 Pegaz odc. 104

19:35 Przestrzeń negatywna - film

19:40 SOG - film

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Werdykt - dramat

22:30 TVP Kultura na 43. Gdynia

  - Festiwal Filmowy odc. 565

22:50 Pojedynki stulecia odc. 3

23:30 Pola Negri. Życie gwiazdy - film

00:40 Scena klasyczna odc. 29

06:50 Był taki dzień odc. 294
06:55 Crimen odc. 1 - serial
08:10 Śladami zbrodni i walki 
 1944 -1956 odc. 14 - serial
09:00 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 51
09:20 Tarcza Rzeczypospolite
10:10 Sensacje XX wieku odc. 158
10:45 Sensacje XX wieku odc. 159
11:25 Ostatnia bitwa Wikingów - film
12:35 Dorastanie odc. 3 - serial 
13:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 7 - serial
14:50 Amerykańska broń odc. 4 - film
15:50 Nieznana historia Wielkiej  
 Armady odc. 2 - serial
16:50 Komunikaty Wojenne odc. 20
17:00 Jak orły - film
18:05 Taśmy bezpieki odc. 57
19:05 Crimen odc. 2 - serial
20:10 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 3 - serial
21:05 Wojna generałów odc. 3 - serial
22:00 Spór o historię odc. 115
22:40 Szerokie tory odc. 46
23:20 Wyjęci spod prawa odc. 4 - serial
00:20 Design po sowiecku. 
 Od szklanki do Biełaza - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków
  - serial
09:00 Na zdrowie
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Fatima - orędzie na dziś odc. 4
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Przyroda i ludzie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Filmowe życiorysy 
14:00 Usłyszcie nas - film
15:30 Wenezuela - San Félix
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika rodzin  
 katolickich „Źródło”
17:05 Głos świadków historii odc. 7
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim 
 przeciwnościom - serial 
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Kartka z kalendarza
23:05 Frank Duff i Legion Maryi - film

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 712 - serial 
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 1
07:20 Na sygnale odc. 117 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 167
11:25 Rodzinka.pl odc. 6 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1901 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 41
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 712 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 16 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 163 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 48 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1901 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1902 - serial 
20:45 Bake Off Junior odc. 3
21:45 Kumple na zabój - komedia
23:30 Na sygnale odc. 198 - serial 
00:00 The Social Network - dramat

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 11 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2291

11:00 Ukryta prawda odc. 935 - serial

12:00 Szpital odc. 824 - serial

13:00 Szkoła odc. 587 - serial

14:00 19+ odc. 288 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 10 s. 6

15:30 Szkoła odc. 588 - serial

16:30 19+ odc. 289 - serial

17:00 Szpital odc. 825 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 936 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5439

20:10 Doradca smaku odc. 12 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2749 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 183

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 18

22:35 Saga Zmierzch: 

 Księżyc w nowiu - dramat

01:15 Pułapka odc. 2 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 642 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 643 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 125 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 738 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 19 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 805 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2722 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 851 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3720
16:30 Na ratunek 112 odc. 254 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 244 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2723 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 271 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 121
21:10 Przyjaciółki odc. 137 - serial 
22:10 Plan lotu - thriller
00:15 Chirurdzy odc. 107 - serial 

06:15 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 10:00 Gliniarz i prokurator 11:00 Noce i dnie 06:55 Crimen

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

Po nieudanej akcji przeciwko handlarzom 
narkotyków, dwaj ciemnoskórzy agenci FBI chcą 
zaimponować przełożonemu i zgłaszają się do 
ochrony sióstr Wilton, bogatych spadkobierczyń 
hotelowego imperium.

Bella Swan oddala się od swojego chłopaka 
Edwarda Cullena, który jako wampir pozostanie 
młody. Dla jej dobra Edward decyduje się opuścić 
Forks, a przed wyjazdem mówi dziewczynie, że 
już jej nie kocha.

„Saga Zmierzch: 
Księżyc w nowiu”
(2009r.) TVN 22:35

„Agenci bardzo specjalni”
(2004r.) TV Puls 20:00



Piątek, 21 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 327 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 19 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 48 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 113 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 96 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:34 Agropogoda
12:35 Rok w zagrodzie odc. 13
12:55 Najbardziej utalentowani wśród  
 zwierząt odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 328 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 20 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 52
17:16 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3337
18:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 3
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. 
 Wygraj marzenia odc. 38
21:30 Big Music Quiz odc. 15
22:35 Odnaleźć nadzieję - dramat
00:20 Magazyn kryminalny 997 odc. 21

05:15 Ukryta prawda odc. 338 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 124 - serial 

07:10 Szpital odc. 405 - serial 

08:10 Dr House odc. 17 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 1 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 680 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 125 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 579 - serial 

14:55 Szpital odc. 406 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 16 - serial

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

17:55 Dr House odc. 18 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 681 - serial 

20:00 Na ratunek wielorybom - dramat

22:15 Opór - film

01:15 American Horror Story: 

 Murder House odc. 8 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 63

07:05 Turbo Fast odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 3 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 15

09:00 Septagon odc. 12 - serial

10:00 Czysta chata odc. 15

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 6 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 142 - serial

13:00 Galileo odc. 698

14:00 Galileo odc. 699

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 443 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 13 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 13 - serial 

18:00 Septagon odc. 10 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 444 - serial 

20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 3

21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 217 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 218 - serial

23:05 Syrena - horror 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 30 s. 2
07:00 Dziesięć przykazań 
 odc. 149 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 53
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 110 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 26 s. 3 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 25 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 16 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 64 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 14 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 15 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 110 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial 
20:00 Wpół do śmierci - film
22:00 Mechanik: konfrontacja - film
23:55 Spartakus: Zemsta 
 odc. 3 s. 2 - serial
01:00 Spartakus: Zemsta 
 odc. 4 s. 2 - serial

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Fast Food - film

09:00 Bez końca - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 5 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 6 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 43. Międzynarodowy 

 Festiwal Muzyki Współczesnej  

 Warszawska Jesień 2000

14:15 TVP Kultura na 43. Gdynia 

 - Festiwal Filmowy odc. 565

14:30 Program publicystyczny

14:50 Przystań - film

16:20 Rysa - dramat

18:00 Leśmian - film

19:25 Pojedynki stulecia odc. 3

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wstęp do filmu odc. 105

20:25 Mama - dramat

23:00 TVP Kultura na 43. Gdynia 

 - Festiwal Filmowy odc. 566

23:25 Fabryka hitów odc. 2 - serial

00:30 Tygodnik kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 295
07:00 Crimen odc. 2 - serial
08:05 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 52
08:30 Taśmy bezpieki odc. 57
09:05 Marzyciele odc. 8
09:35 Jak orły - film
10:45 Sensacje XX wieku odc. 160
11:25 Odkryć tajemnicę odc. 5 - serial
12:25 Dorastanie odc. 4 - serial 
13:35 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial
14:45 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 3 - serial
15:45 Genialne wynalazki odc. 4 - film
16:45 Defilada zwycięzców - film
17:45 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:15 Ex libris
18:45 Crimen odc. 3 - serial
20:05 Kim Ki Dok - film
21:00 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL
  w DTV odc. 44
22:35 Szerokie tory odc. 131
23:05 Komunikaty Wojenne odc. 21
23:15 Odtajnione akcje szpiegowskie  
 odc. 3 - serial
00:05 Reklama po sowiecku. 
 Sprzedać wszystko. Tylko nie  
 Ojczyznę - film

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Ja głuchy
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Historia nadziei - film 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Frank Duff i Legion Maryi - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 26 - serial
17:00 Boliwia odc. 13 - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Eksodus - Droga Narodu  
 Wybranego - film

05:30 Koło fortuny
06:05 Egzamin z życia odc. 4 - serial 
06:55 Afryka od kuchni odc. 10 - serial
07:20 Na sygnale odc. 118 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 168
11:25 Rodzinka.pl odc. 7 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1902 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 42
14:00 Coś dla Ciebie odc. 168
14:30 Zakupy pod kontrolą odc. 11 s. 2
15:05 XX Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2014 odc. 3
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 17 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 164 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 49 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1902 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1903 - serial 
20:45 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial
21:45 Rodzinka.pl odc. 241 - serial
22:25 Jeziorak - film
00:10 Kumple na zabój - komedia

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 12 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2292

11:00 Ukryta prawda odc. 936 - serial

12:00 Szpital odc. 825 - serial

13:00 Szkoła odc. 588 - serial

14:00 19+ odc. 289 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 6

15:30 Szkoła odc. 589 - serial

16:30 19+ odc. 290 - serial

17:00 Szpital odc. 826 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 937 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5440

20:00 Niesamowity Hulk - film

22:20 300 - dramat

00:50 Shrek Trzeci - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 644 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 645 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 126 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 739 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 20 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 806 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2723 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 852 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3721
16:30 Na ratunek 112 odc. 255 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 245 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2724 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 272 - serial
20:05 World of Dance - Polska odc. 2
21:35 Lepiej późno niż wcale odc. 2
22:40 Obcy kontra Predator - film
00:50 Nawiedzony - horror 

06:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie 07:00 Crimen

11:55 Barwy Szczęścia 15:30 Szkoła 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Grupa archeologów i alpinistów, której celem jest 
zidentyfikowanie odkrytego na Antarktyce źródła 
ciepła, budzi z letargu królową Obcych. Tymczasem 
na Ziemię przybywa statek z Predatorami.

Pod wpływem stresu doktor Banner zmienia się 
w mutanta – Hulka. W Brazylii uczy się panować nad 
gniewem. Zostaje odnaleziony przez generała Rossa, 
który chce wykorzystać go do celów militarnych.

„Obcy kontra Predator”
(2004r.) Polsat 22:40

„Niesamowity Hulk”
(2008r.) TVN 20:00



Sobota, 22 września 2018

06:25 Sprawa dla reportera

05:55 Klan odc. 3335
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 74 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 44
09:10 Program katolicki Kościół i religia 
09:20 Rodzinny ekspres
09:50 Nastolatki - tajemnice 
 dorastania - film
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 3
11:30 Korona królów odc. 93 - serial
12:00 Korona królów odc. 94 - serial
12:30 Korona królów odc. 95 - serial
13:00 Korona królów odc. 96 - serial 
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 188
14:10 Jak to działa? odc. 163
14:40 Gen innowacyjności
15:05 Ojciec Mateusz 
 odc. 254 s. 20 - serial
16:00 Rolnik szuka żony odc. 3 s. 5
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 53
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Drogi wolności odc. 3 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 30 s. 3 - serial 
21:30 Dzień Bastylii - film
23:05 Anthony Joshua 
 - Aleksander Powietkin Boks
00:15 Kamil Szeremeta 
 - Ruben Diaz Boks

05:55 Ukryta prawda odc. 339 - serial 

07:00 Mango - Telezakupy

09:05 Żony Hollywood 

 odc. 11 s. 3 - serial

10:05 Żony Hollywood 

 odc. 12 s. 3 - serial

11:05 Areszt domowy - komedia 

13:25 Terminal - komedia

16:00 Harry Potter i więzień

  Azkabanu - film

19:00 Diana - film

21:25 Wpadka - komedia

00:00 Mama - horror 

06:00 Spadkobiercy odc. 64
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Obrońcy Berk odc. 19 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 18 - serial
08:05 Tom i Jerry Show odc. 4 - serial
08:35 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial
08:55 Duszek - film
10:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 440 - serial 
11:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 441 - serial 
12:55 Policjantki i policjanci 
 odc. 442 - serial 
13:55 STOP Drogówka odc. 184
14:55 Miesiąc miodowy 
 w Las Vegas - komedia 
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 443 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 444 - serial 
19:00 Galileo odc. 700
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 4
21:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 219 - serial
22:00 Sprawiedliwi 
 - wydział kryminalny 
 odc. 220 - serial
23:00 8. mila - dramat
01:20 STOP Drogówka odc. 184

06:00 Magnum odc. 21 s. 7 - serial

06:50 Taki jest świat odc. 77 s. 3

07:30 Szalone fabryki polskiej muzyki!  

 odc. 9

08:25 Moje Grand Prix. Bartek  

 Marszałek odc. 1 - serial

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 107 s. 3 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 108 s. 3 - serial 

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 109 s. 3 - serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 110 s. 3 - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 111 s. 3 - serial 

13:50 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

16:25 SexiPistols - western 

18:15 Książę i ja IV: 

 W krainie słoni - komedia

20:00 Django - western 

23:20 S.W.A.T. Jednostka Specjalna  

 - film

01:45 Taki jest świat odc. 77 s. 3

07:00 Nienasyceni odc. 3
07:50 Informacje kulturalne
08:05 Skrzydła - film 
08:55 Kapitan Sowa na tropie 
 odc. 1 - serial
09:35 Kapitan Sowa na tropie 
 odc. 2 - serial
10:10 Gwiazdy tamtych lat odc. 14
10:45 Czarny Błysk odc. 3 - serial
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 25
11:35 Arcydzieła bez tajemnic 
 odc. 4 s. 1 - serial
12:10 Absolutorium - film
12:35 Odwyk - film
13:10 Wino truskawkowe - komedia
15:00 43. Gdynia 
 - Festiwal Filmowy odc. 566
15:20 Wydarzenie aktualne
15:50 Wstęp do filmu odc. 52
15:55 Major Dundee - western 
18:10 Którędy po sztukę odc. 74
18:20 All you need is Klaus
19:30 43. Festiwal Filmowy w Gdyni
21:45 43. Gdynia - Festiwal Filmowy
  - podsumowanie Festiwalu 
 odc. 567
22:30 Filadelfia - dramat
00:45 Iggy Pop plays Baloise Session

06:50 Był taki dzień odc. 296

07:00 Wszystkie kolory świata 

 odc. 26 - serial

08:00 Dziedzictwo regionów odc. 4

08:20 Zakochaj się w Polsce odc. 4 s. 1

08:50 Wojna domowa odc. 8 - serial

09:50 Okrasa łamie przepisy odc. 32

10:30 Sekrety wykute w kamieniu 

 odc. 7 - serial

11:35 Amerykańska broń odc. 4 - film

12:35 Ziemia, planeta roślin 

 odc. 1 - film

13:30 Komunikaty Wojenne odc. 23

13:40 Szerokie tory odc. 65

14:10 Podróże z historią odc. 4 s. 1

14:45 Ostatnia bitwa Wikingów - film

15:55 Spór o historię odc. 99

18:10 Którędy po sztukę odc. 74

18:20 All you need is Klaus

19:30 43. Festiwal Filmowy w Gdyni

21:45 43. Gdynia - Festiwal Filmowy 

 - podsumowanie Festiwalu 

 odc. 567

22:30 Filadelfia - dramat

00:45 Iggy Pop plays Baloise Session

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Śladami Ojca Pio 
 z Pietralciny - film
09:40 Wenezuela - San Félix Reportaż 
10:00 Informacje dnia
10:15 Mój brat papież
10:30 Podróż apostolska papieża  
 Franciszka na Litwę, Łotwę 
 i Estonię
11:00 Konsekracja kościoła 
 pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku
12:50 Porady medyczne Bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Historia nadziei - film
15:30 Podróż apostolska papieża  
 Franciszka na Litwę,
  Łotwę i Estonię
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Katecheza 
 ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid odc. 13 - serial 
22:45 Claret Gospel

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1899 - serial 
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1900 - serial 
07:00 M jak miłość odc. 1381 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
08:45 Pogoda - flesz
11:10 Makłowicz w podróży odc. 166
11:45 Wielki podryw - komedia 
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
 - Mrągowo 2013
16:20 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl 
 odc. 241 s. 13 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:30 Postaw na milion
19:25 43. Festiwal Polskich Filmów  
 Fabularnych w Gdyni
  - Czerwony dywan
19:35 Lajk! odc. 14
20:05 The Voice of Poland odc. 6 s. 9
21:10 Roztańczony Narodowy odc. 1
22:15 Roztańczony Narodowy odc. 2
23:15 Roztańczony Narodowy odc. 3
00:15 43. Festiwal Filmowy w Gdyni

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1092

11:00 Na Wspólnej odc. 2746 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2747 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2748 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2749 - serial

12:50 MasterChef odc. 2 s. 7

14:20 Ameryka Express odc. 3

16:00 Drzewo marzeń odc. 2 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 18

18:00 36,6 °C odc. 3 s. 4

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5441

20:00 Mam talent odc. 3 s. 11

21:45 Piraci z Karaibów: 

 Skrzynia umarlaka - film

00:50 300 - dramat

06:00 Nowy dzień z Polsat News

09:15 My3 odc. 55

09:45 My3 odc. 56

10:10 Ewa gotuje odc. 339

10:45 Nasz nowy dom odc. 109

11:40 Śpiewajmy razem. 

 All Together Now odc. 3

13:15 World of Dance - Polska odc. 2

14:45 Lepiej późno niż wcale odc. 2

15:45 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 43

17:45 Chłopaki do wzięcia odc. 103

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 104

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 273 - serial

20:05 Gdzie jest Dory - film

22:10 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 90

00:25 Komando - film

09:05 Żony Hollywood 11:55 Policjantki 
i policjanci

09:00 Lombard. Zycie pod 
zastaw

08:55 Kapitan Sowa na 
tropie

09:50 Okrasa łamie 
przepisy

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

Matka i córka znalazły sposób na dostanie 
życie dzięki dobrze zaplanowanym oszustwom 
matrymonialnym. Zmęczone niemoralnym 
procederem chcą z tym skończyć. Następne 
małżeństwo ma być ostatnie.

Dalsze przygody Marty’ego i ekscentrycznego 
profesora Browna. Tym razem Marty, by ratować 
przyjaciela, musi przenieść się w realia Dzikiego 
Zachodu.

„Powrót do przyszłości III”
(1990r.) TV Puls 13:50

„Wielki podryw”
(2001.) TVP 2 11:45



Niedziela, 23 września 2018

04:40 Galeria

04:40 Galeria
06:00 Słownik polsko@polski
06:30 Wojsko-polskie.pl
07:00 Świętokradztwo
08:00 Tydzień
08:30 Las bliżej nas odc. 75 s. 2
09:00 Msza święta w Kownie 
 z udziałem papieża Franciszka
11:00 Między ziemią a niebem
11:55 Weterynarze z sercem 
 odc. 49 - serial
12:20 Zakochaj się w Polsce odc. 86
12:55 Leśniczówka odc. 33 - serial 
13:30 Dziki Zachód 
 odc. 2 s. 1 - serial
14:30 Sonda II odc. 89
15:05 Big Music Quiz odc. 15
16:05 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 38
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 54
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 30 s. 3 - serial
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport 
20:10 Drogi wolności odc. 4 - serial 
21:15 Rolnik szuka żony odc. 4 s. 5
22:15 Nasza niepodległa 1918-2018
22:15 Nasza niepodległa 1918-2018
23:30 Dla ciebie wszystko - dramat
01:35 Dzień Bastylii - film

06:00 Spadkobiercy odc. 65

07:10 Jeźdźcy smoków: 

 Obrońcy Berk odc. 20 - serial

07:40 Turbo Fast odc. 19 - serial

08:10 Tom i Jerry Show odc. 5 - serial

08:40 Tom i Jerry: Piraci i kudłaci - film

10:00 Galileo odc. 699

11:00 Galileo odc. 700

12:00 Poszukiwacze Bursztynowej  

 Komnaty - film

14:35 Załoga - film

17:00 Patriota - thriller 

19:00 Galileo odc. 701

20:00 Selekcja - film

22:05 8. mila - dramat

00:30 Zapach kobiety - dramat

06:00 Flash odc. 10 s. 2 - serial

06:50 Skorpion odc. 9 s. 2 - serial

07:45 Skorpion odc. 10 s. 2 - serial

08:40 Skorpion odc. 11 s. 2 - serial

09:35 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 9 s. 2 - serial

10:05 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 10 s. 2 - serial

10:45 Powrót do przyszłości III

  - komedia 

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci  

 Grimm - film

14:35 Najpiękniejsze baśnie - film

15:45 Syn prezydenta - komedia 

17:45 Oskar - komedia 

20:00 Złe mamuśki - komedia 

22:00 Litewski przekręt - komedia

00:00 Ukryta tożsamość odc. 3 - serial

07:00 Białoruski klimat odc. 3

08:10 Wydarzenie aktualne

08:45 Pan wzywał, Milordzie? 

 odc. 1 - serial

09:50 Śladami wielkich kompozytorów  

 odc. 4 s. 1 - serial

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 255

11:35 Tak daleko, tak blisko - film

12:30 Córka - film

13:00 Kramarz - film 

14:45 Chuligan literacki odc. 96

15:25 Nadzieja - dramat

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

 odc. 412

18:10 Niedziela z... Małgorzatą  

 Szumowską

19:00 Konkurs muzyczny im. Karola 

Szymanowskiego - koncert laureatów

21:10 Body/Ciało - komedia

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 255

23:35 Niepamięć - film

00:35 Filadelfia - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 297
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 27 - serial
08:05 El misionero - film
09:05 Wojna domowa odc. 9 - serial
09:50 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 54
10:00 Okrasa łamie przepisy odc. 13
10:35 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 3 - serial
11:40 Plemienna sztuka przetrwania  
 odc. 3 - serial
12:30 Pole widzenia. Polskie 
 wynalazki które zmieniły 
 świat. odc. 1
13:00 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial
14:00 Komunikaty Wojenne odc. 23
14:10 Archiwum zimnej wojny odc. 4
14:40 10% dla mnie - komedia 
16:25 Wielka gra odc. 158
17:25 Wojownicy czasu odc. 15
17:55 Czarne chmury odc. 5 - serial
18:55 Zapomniane powstanie 
 1918 - film
20:00 Helikoptery w akcji odc. 3 - serial
21:05 Operacja Samum - film
22:45 Wielki test o kulturze
00:20 Chciałbym się ogolić - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
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 Nad Jeziorem Malawi - film
11:00 Jubileusz 80. rocznicy 
 urodzin ks. bp. Antoniego  
 Pacyfika Dydycza
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial 
14:10 Próba wiary - serial 
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 4 - serial
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Świadkowie historii odc. 3
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Reprezentacyjny Zespół  
 Artystyczny Wojska Polskiego 
 w Kieleckim Centrum 
 Kultury Widowisko
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa - serial
22:25 Kartka z kalendarza
22:30 Chingola - film
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Serce Afryki - film

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1902 - serial 

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1903 - serial 

07:00 M jak miłość odc. 1382 - serial 

07:55 Pytanie na śniadanie

08:45 Pogoda - flesz

10:55 Przeprowadzki zwierząt 

 odc. 1 - film

12:10 Był tu Willie Boy - western 

14:00 Familiada

14:35 Koło fortuny

15:15 Bake Off Junior odc. 3

16:10 Bake off - Ale przepis odc. 45

16:25 The Voice of Poland odc. 6 s. 9

17:25 Roztańczony Narodowy

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 712 - serial 

19:35 Zakupy pod kontrolą 

 odc. 12 s. 2

20:05 Jutro nie umiera nigdy - film

22:10 Oszukana - dramat

00:40 Zniknięcie - dramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1093

11:00 Drzewo marzeń odc. 3 s. 2

12:00 Co za tydzień odc. 868

12:30 Diagnoza odc. 3 s. 3 - serial

13:30 Mam talent odc. 3 s. 11

15:05 Top Model odc. 3 s. 7

16:05 Jestem z Polski odc. 1

17:15 Shrek Trzeci - film

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:45 Uwaga! odc. 5442

20:00 MasterChef odc. 3 s. 7

21:30 Pułapka odc. 3 - serial

22:35 Oszukać przeznaczenie III 

 - horror 

00:30 Niesamowity Hulk - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:50 Auta - film

11:20 Gdzie jest Dory - film

13:35 Noc w muzeum: 

 Tajemnica grobowca - film

15:40 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 90

17:35 Nasz nowy dom odc. 121

18:40 Aż chce się żyć odc. 9

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 282

20:05 W rytmie serca odc. 31 - serial 

21:05 Kabaret na żywo według  

 Paranienormalnych odc. 44

23:05 Ślad odc. 1 - serial

00:05 Ślad odc. 2 - serial

05:25 Ukryta prawda odc. 340 - serial 

06:25 Mango - Telezakupy

08:30 Kryminalni odc. 11 - serial

09:35 Kryminalni odc. 12 - serial

10:40 Columbo odc. 4 - serial

12:20 Columbo odc. 5 - serial

13:55 Lorax - film

15:45 Na ratunek wielorybom - dramat

18:00 Dennis rozrabiaka - komedia 

20:00 Harry Potter i Czara Ognia - film

23:25 Omen - horror 

01:35 Lucyfer odc. 11 - serial

10:40 Columbo 10:00 Galileo

10:45 Powrót 
do przeszłości IIi 21:10 Body/Ciało 10:00 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 13:35 Noc w muzeum 
Tajemnica grobowca

Zygzak McQueen to młody i bardzo ambitny samochód 
wyścigowy, któremu marzy się wielki sukces. W tym 
celu starannie przygotowuje się do startu w wyścigu 
o Mistrzostwo Złotego Tłoka w Kalifornii.

Król Zasiedmiogórogrodu, przeczuwając zbliżającą 
się śmierć, zamierza przekazać Shrekowi królewskie 
obowiązki. Ogr, któremu nie przypada do gustu 
rola władcy, postanawia znaleźć innego następcę 
tronu.

„Shrek Trzeci”
(2007r.) TVn 17:15

„Auta”
(2006r.) Polsat 08:50



Poniedziałek, 24 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 328 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 20 - serial
07:20 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 49 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 114 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów 
 - taka historia… odc. 3
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Dziki Zachód odc. 2 s. 1 - serial
14:00 Elif odc. 329 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 188
16:05 Wieczna miłość odc. 21 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 55
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3338
18:30 Korona królów odc. 97 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!  
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 34 - serial 
21:00 Ostatni hrabia Edward Bernard  
 Raczyński Spektakl teatralny 
22:30 Biała wizytówka odc. 4 - serial 
23:40 Lwów pod okupacją odc. 1 - film
00:45 Dla ciebie wszystko - melodramat

05:15 Ukryta prawda odc. 341 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 125 - serial 

07:10 Szpital odc. 406 - serial 

08:10 Dr House odc. 18 s. 6 - serial 

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

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 681 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 126 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 580 - serial 

14:55 Szpital odc. 407 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 17 - serial

16:50 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 19 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 682 - serial 

20:00 Psy - film

22:20 Kości odc. 4 s. 12 - serial

23:25 Harry Potter i Czara Ognia - film

02:40 Moc magii odc. 260

06:00 Spadkobiercy odc. 66
07:05 Turbo Fast odc. 3 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 4 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 16
09:00 Septagon odc. 10 - serial
10:00 Czysta chata odc. 16 s. 1
11:00 Transakcje za milion dolarów:  
 Nowy Jork odc. 7 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 143 - serial
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 144 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 149
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 444 - serial 
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 14 s. 1 - serial 
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 14 - serial 
18:00 Septagon odc. 13 s. 1 - serial
19:00 Policjantki i policjanci  
 odc. 445 - serial 
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 221 - serial
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
22:00 Galileo odc. 700
23:00 Galileo odc. 701
00:00 Dragons’ Den. 
 Jak zostać milionerem? odc. 7

06:00 Kontrakt na miłość odc. 31 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 150 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 54
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 1 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 26 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 3 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 19 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 65 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial 
20:00 Koliber - film
21:55 Zakon - film
23:45 Czerwony skorpion - film
01:50 Taki jest świat

07:00 Teledyski 

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Przekładaniec - komedia 

09:25 Leśmian - film

11:00 Noce i dnie odc. 7 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 8 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Persona non grata - dramat

15:30 Droga wewnętrzna - komedia 

16:15 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

16:55 The Exploding Girl - dramat

18:25 Chuligan literacki odc. 96

18:55 Klatki - film

19:00 Wiklinowy kosz - film

19:10 Niebieska kula - film

19:25 Którędy po sztukę odc. 75

19:35 Videofan odc. 96

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Geniusz odc. 3 - serial

21:20 Więcej niż fikcja - Życie i śmierć  

 Waltera Benjamina - film

22:35 Kronos odc. 14

23:25 Body/Ciało - komedia

01:05 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 298 
07:00 Crimen odc. 3 - serial
08:05 Ex libris Magazyn 
08:35 Wojownicy czasu odc. 15
09:15 Defilada zwycięzców - film
10:10 Reklama po sowiecku. 
 Sprzedać wszystko. Tylko nie  
 Ojczyznę - film
10:45 Sensacje XX wieku odc. 148
11:25 Ziemia, planeta roślin odc. 1 - film
12:25 Dorastanie odc. 5 - serial 
13:40 Pożegnanie z Marią - dramat
15:20 Świat z lotu ptaka odc. 4 - serial
16:20 Spór o historię odc. 104
17:05 Marsz wyzwolicieli - film
18:00 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii
18:30 Flesz histori
18:50 Komunikaty Wojenne odc. 23 
18:55 Crimen odc. 4 - serial
20:10 Julian Kulski i Zarząd Miejski  
 okupowanej Warszawy - film
21:15 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 55 
21:25 Marzyciele odc. 9
22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 5
22:40 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial 
23:45 Rząd Polski 1939-1945 
 odc. 3 - serial
00:55 Sensacje XX wieku odc. 32

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc  
 na świecie - serial
11:35 Młodzi światu 
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Ojciec Francis Aupiais,  
 misjonarz-etnolog - film
13:15 Kabwe Reportaż 
13:20 Koncert życzeń
14:10 Mam w sobie siłę - film 
15:40 Kierunek przylądki - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie - serial
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja  
 w parafii pw. Św. Stanisława  
 Kostki w Lublińcu
19:45 Jay Jay Odrzutowiec 
 odc. 34 - serial
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc na  
 świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 92 - serial
23:00 Lisieux, dom małej Tereski - film

05:25 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 156
07:20 Na sygnale odc. 119 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 170
11:25 Rodzinka.pl odc. 8 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1903 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 43
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 18 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 165 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 50 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1903 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1904 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 45 
20:55 M jak miłość odc. 1383 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Syn odc. 1 - western 
23:00 Dzielnica bankowa odc. 1 - serial
00:00 Oficerowie odc. 11 - serial

05:50 Uwaga! odc. 5442
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Nowa Maja w ogrodzie 
 odc. 29 s. 2
07:55 Akademia ogrodnika odc. 29
08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2293
11:00 Ukryta prawda odc. 937 - serial 
12:00 Szpital odc. 826 - serial 
13:00 Szkoła odc. 589 - serial 
14:00 19+ odc. 290 - serial 
14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 6
15:30 Szkoła odc. 590 - serial
16:30 19+ odc. 291 - serial
17:00 Szpital odc. 827 - serial
18:00 Ukryta prawda odc. 938 - serial
19:00 Fakty
19:35 Sport 
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! odc. 5443
20:10 Doradca smaku odc. 13 s. 9
20:15 Na Wspólnej odc. 2750 - serial 
20:55 Milionerzy odc. 184
21:30 Top Model odc. 4 s. 7
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia  
 odc. 4 s. 3 - serial
23:30 Piraci z Karaibów: Skrzynia  
 umarlaka - film
02:35 Co za tydzień odc. 868

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 646 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 647 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 127 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 740 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 21 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 807 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2724 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 853 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3722
16:30 Na ratunek 112 odc. 256 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 246 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2725 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 274 - serial
20:10 Dzień Niepodległości:  
 Odrodzenie - film
22:45 Lot Feniksa - film
01:25 Déjà vu - thriller 

14:55 Szpital 12:00 Detektyw w akcji 09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie 10:45 Sensacje XX wieku

19:35 Barwy szczęścia 15:30 Szkoła 11:00 Dlaczego ja

Były żołnierz sił specjalnych awansuje 
w przestępczej hierarchii Soho. Nie zapomina 
o przyjaciołach z czasów, gdy błąkał się po ulicach. 
Niebawem wyrusza na poszukiwanie zabójcy swojej 
dziewczyny.

Młody czarodziej startuje w Turnieju Trójmagicznym 
i staje do pojedynku ze swym śmiertelnym 
wrogiem, lordem Voldemortem.

„Harry Potter i Czara Ognia”
(2005r.) TVN 7 23:25

„Koliber”
(2013r.) TV Puls 20:00



Wtorek, 25 września 2018

05:40 Elif

05:35 Elif odc. 329 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 21 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 50 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 115 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 97 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:50 Dzika farma - film
14:00 Elif odc. 330 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 34 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 22 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 56
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3339
18:30 Korona królów odc. 98 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 35 - serial 
21:00 Orły sportu odc. 2,
21:40 Jednostka X odc. 3 - serial
22:35 Wielka ucieczka - film
01:30 Zapomniani bohaterowie  
 Bletchley Park - film

05:30 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1154 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 126 - serial 

07:10 Szpital odc. 407 - serial 

08:10 Dr House odc. 19 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 3 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 682 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 127 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 581 - serial 

14:55 Szpital odc. 408 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 18 - serial

16:50 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 20 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 683 - serial 

20:00 Drzewo Jozuego - film

22:10 Nietykalni - film

00:40 Sposób na morderstwo 

 odc. 5 - serial

06:00 Spadkobiercy odc. 67

07:05 Turbo Fast odc. 4 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 5 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 17

09:00 Septagon odc. 13 - serial

10:00 Czysta chata odc. 17

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 8 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

 odc. 145 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

 odc. 146 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 150

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 445 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 15 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 15 - serial 

18:00 Septagon odc. 14 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 446 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 222 - serial

21:00 Zapach kobiety - dramat

00:15 Zbaw nas ode złego - horror 

06:00 Kontrakt na miłość odc. 32 s. 2
07:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 151 - serial 
08:00 Zbuntowany anioł odc. 55
09:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial 
10:00 Gliniarz i prokurator 
 odc. 2 s. 4 - serial
11:00 Nash Bridges odc. 27 s. 2 - serial
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 4 s. 23 - serial
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 20 s. 8 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 21 s. 8 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 66 s. 2 - serial 
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 5 s. 23 - serial
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 23 - serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial 
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 113 s. 3 - serial 
20:00 Resident Evil: Apokalipsa - horror 
21:55 Maczeta - film
00:00 W imię króla II: Dwa światy - film

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturalne

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Tamań Nowele filmowe 

09:25 The Exploding Girl - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 9 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 10 - serial 

13:05 Studio Kultura - rozmowy

13:25 Ostatnia akcja - komedia

15:05 Taśmy Kultury - pasmo  

 programów archiwalnych

15:35 Którędy po sztukę odc. 75

15:50 Jezioro Bodeńskie - dramat

17:25 Prymas. Trzy lata z tysiąca 

 - dramat

19:20 Kronos odc. 14

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Festiwal w Salzburgu

23:35 Ona - dramat

01:50 Dezerterzy

06:50 Był taki dzień odc. 299 

06:55 Crimen odc. 4 - serial

08:05 Niecała nieprawda 

 czyli PRL w DTV odc. 44

08:35 Flesz historii

08:55 Marsz wyzwolicieli - film

10:05 Sensacje XX wieku odc. 32

11:00 Spór o historię odc. 123

11:40 Dorastanie odc. 6 - serial 

12:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 28 - serial

14:00 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 5 - serial

15:50 Marzyciele odc. 9

16:20 Komunikaty wojenne odc. 24 

16:30 Świadectwo drogi 

 - Stefan Kardynał Wyszyński - film

17:35 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:05 Wojownicy czasu odc. 17

18:40 Crimen odc. 5 - serial

19:55 Zapomniane męczeństwo - film

21:00 Nieznana historia Wielkiej Armady  

 odc. 3 - serial

22:00 Jak było? odc. 18

22:40 Dzieje grzechu - melodramat

01:00 Sensacje XX wieku odc. 182

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia
8:35 Słowo życia - rozważanie
8:40 Święty na każdy dzień
8:50 Podróż apostolska papieża  
 Franciszka na Litwę,
  Łotwę i Estonię
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:45 Z nami bezpiecznie
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Camino polskie - film
13:10 Lisieux, dom małej Tereski - film
14:05 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 92 - serial
14:55 Ojciec Francis Aupiais
 misjonarz-etnolog - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 Muzyka wokół Chopina odc. 4
17:10 Prosto o gospodarce 
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Steve McQueen, 
 amerykańska ikona - film
23:15 Jestem gotowy na wszystko...  
 - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość 
 odc. 1383 - serial 
07:00 O wolność i Boga
07:20 Na sygnale odc. 120 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 171
11:25 Rodzinka.pl odc. 9 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1904 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 44
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1383 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 19 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 166 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 51 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1904 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1905 - serial 
20:40 Kulisy serialu 
 „Barwy szczęścia” odc. 46 
20:55 M jak miłość odc. 1384 - serial 
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:05 Najbrzydszy samochód 
 świata - film
00:00 Rodzinka.pl odc. 241 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 13 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2294

11:00 Ukryta prawda odc. 938 - serial

12:00 Szpital odc. 827 - serial

13:00 Szkoła odc. 590 - serial

14:00 19+ odc. 291 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 13 s. 6

15:30 Szkoła odc. 591 - serial

16:30 19+ odc. 292 - serial

17:00 Szpital odc. 828 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 939 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5444

20:10 Doradca smaku odc. 14 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2751 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 185,

21:30 Diagnoza odc. 4 s. 3 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 4 s. 13

23:30 Superwizjer odc. 1136

00:05 Ślub od pierwszego wejrzenia  

 odc. 4 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 648 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 649 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 128 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 741 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 22 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 808 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2725 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 854 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3723
16:30 Na ratunek 112 odc. 257 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 247 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2726 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 275 - serial
20:05 Ślad odc. 3 - serial
21:05 Ślad odc. 4 - serial
22:05 Déjà vu - thriller
00:55 Gliniarz z Beverly Hills III 
 - komedia

07:10 Szpital 13:00 Detektywi w akcji

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Noce i dnie 10:05 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski 
i Partnerzy

Agent federalny Doug Carlin, obdarzony 
ponadprzeciętną intuicją, cofa się w czasie, 
aby pokrzyżować szyki terroryście i zapobiec 
tragedii.

Charlie, uczeń college’u, podczas długiego 
weekendu podejmuje się opieki nad niewidomym, 
zgorzkniałym pułkownikiem Frankiem Slade’em. 
Ekscentryk zamierza spędzić świąteczne dni 
w Nowym Jorku.

„Zapach kobiety”
(1992r.) TV 4 21:00

„Déjà vu”
(2006r.) Polsat 22:05



Środa, 26 września 2018

05:35 Elif

05:35 Elif odc. 330 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 22 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 51 s. 4 - serial
09:55 Komisarz Alex 
 odc. 116 s. 9 - serial
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 98 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:45 Rok w ogrodzie extra
12:55 Relacja z greckokatolickiej 
 liturgii Święta Narodzenia  
 Przenajświętszej Bogurodzicy
14:00 Elif odc. 331 - serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 35 - serial 
16:05 Wieczna miłość odc. 23 - serial 
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium powstania  
 warszawskiego odc. 57
17:17 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3340
18:30 Korona królów odc. 99 - serial 
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 36 - serial 
21:00 Film fabularny 
22:25 Mój syn dżihadysta - film
23:30 Bez tożsamości odc. 15 - serial 
00:20 Jednostka X odc. 3 - serial

05:15 Ukryta prawda odc. 342 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 127 - serial 

07:10 Szpital odc. 408 - serial 

08:10 Dr House odc. 20 s. 6 - serial 

09:10 Kryminalni odc. 4 s. 2 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 683 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 128 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 582 - serial 

14:55 Szpital odc. 409 - serial 

15:55 Zagubieni odc. 19 - serial

16:50 Kryminalni odc. 5 s. 2 - serial

17:55 Dr House odc. 21 s. 6 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 684 - serial 

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat

22:20 Z Archiwum X odc. 5 s. 10 - serial

23:20 Psy - film

01:40 Moc magii odc. 262

06:00 Spadkobiercy odc. 68

07:05 Turbo Fast odc. 5 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 6 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 18

09:00 Septagon odc. 14 - serial

10:00 Czysta chata odc. 18

11:00 Transakcje za milion dolarów:  

 Nowy Jork odc. 9 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 147 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 148 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 152

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 446 - serial 

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 16 s. 1 - serial 

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 16 - serial 

18:00 Septagon odc. 15 s. 1 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 447 - serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 223 - serial

21:00 Banita - film

23:05 Potępieni - horror 

00:55 Tuż przed tragedią odc. 11 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 33 s. 2

07:00 Mojżesz - 10 przykazań 

 odc. 152 - serial 

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 113 s. 3 - serial 

10:00 Gliniarz i prokurator 

 odc. 3 s. 4 - serial

11:00 Nash Bridges odc. 28 s. 2 - serial

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 23 - serial

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 21 s. 8 - serial

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 22 s. 8 - serial

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 67 s. 2 - serial 

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 23 - serial

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 23 - serial

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 113 s. 3 - serial 

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 114 s. 3 - serial 

20:00 9. kompania - dramat

22:50 Snajper III - film

00:30 Wikingowie odc. 11 s. 4 - serial 

07:00 Teledyski 

08:00 Informacje kulturaln

08:20 Studio Kultura - rozmowy

08:35 Zenon - film

09:05 Prymas. Trzy lata z tysiąca

  - dramat

11:00 Noce i dnie odc. 11 - serial 

12:05 Noce i dnie odc. 12 - serial 

13:10 Studio Kultura - rozmowy

13:25 W cieniu nienawiści - film

15:25 Którędy po sztukę odc. 75

15:35 Taśmy Kultury 

 - pasmo programów archiwalnych

16:20 Awatar, czyli zamiana dusz - film

17:35 Wielki bieg - dramat

19:25 Dezerterzy

20:00 Informacje kulturalne

20:20 Wyznanie wiary - dramat

22:00 Pegaz odc. 105

22:40 Afryka oczami Ryszarda  

 Kapuścińskiego - film

00:00 Ona - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 300 
06:55 Crimen odc. 5 - serial
08:05 Archiwum zimnej wojny odc. 5
08:35 Powstanie Warszawskie 
 dzień po dniu odc. 57 
08:50 Jak było? odc. 18
09:35 Świadectwo drogi
 - Stefan Kardynał Wyszyński - film
10:35 Sensacje XX wieku odc. 182
11:00 Sensacje XX wieku odc. 187
11:35 Świątynia Reportaż 
12:35 Dorastanie odc. 7 - serial 
13:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 29 - serial
15:05 niepoKORni - film
16:00 Kulisy II wojny światowej 
 odc. 1 - serial
17:00 Komunikaty Wojenne odc. 25 
17:05 Emisariusz Kardynała - film
17:55 Było, nie minęło
  - kronika zwiadowców historii
18:25 Śladami zbrodni i walki 1944-1956  
 - serial 
19:00 Crimen odc. 6 - serial
20:10 Instynkt przetrwania odc. 1 - serial
21:00 Historia świata według Andrew  
 Marra odc. 1 - film
22:00 Świder - film
22:35 Historia kina w Popielawach - film 
00:20 Sensacje XX wieku odc. 128

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 Muzyka wokół Chopina odc. 4
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 14 - serial
11:15 Misyjna Eucharystia 
 w Gahunga - film
11:25 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
11:35 Kartka z kalendarza
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Chłopcy z Namugongo - film
13:00 Jestem gotowy na wszystko...  
 - film
13:45 Karpackie perły - Arboretum
  w Bolestraszycach - film
14:00 Steve McQueen, 
 amerykańska ikona - film
15:15 Filmowe życiorysy 
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Poznajemy bliżej 
 św. Wincentego a Paulo
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Kartka z kalendarza 
 - Powstanie Warszawskie 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wielkie serce Jack - film 
23:40 Kartka z kalendarza
23:45 Młodzi światu 

06:00 M jak miłość odc. 1384 - serial 
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 121 - serial 
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 172
11:25 Rodzinka.pl odc. 10 s. 1 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1905 - serial 
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 45
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1384 - serial 
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 20 - serial 
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl odc. 167 s. 7 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 52 - serial 
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1905 - serial 
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1906 - serial 
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe”
  i „Na sygnale” odc. 16 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 713 - serial 
21:55 Na sygnale odc. 199 - serial 
22:35 Sekrety i grzeszki - komedia
00:35 O mnie się nie martw 
 odc. 106 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 14 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2295

11:00 Ukryta prawda odc. 939 - serial

12:00 Szpital odc. 828 - serial

13:00 Szkoła odc. 591 - serial

14:00 19+ odc. 292 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 7

15:30 Szkoła odc. 592 - serial

16:30 19+ odc. 293 - serial

17:00 Szpital odc. 829 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 940 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:50 Uwaga! odc. 5445

20:10 Doradca smaku odc. 15 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2752 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 186

21:30 Ameryka Express odc. 4

23:05 Saga Zmierzch: Księżyc 

 w nowiu - melodramat

01:50 Mroczne zagadki Los Angeles  

 odc. 18 s. 3 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 650 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 651 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 129 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 742 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 23 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 809 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2726 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 855 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3724
16:30 Na ratunek 112 odc. 258 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 248 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2727 - serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 190 - serial
20:00 Świat według Kiepskich 
 odc. 532 - serial
20:30 Śpiewajmy razem. 
 All Together Now odc. 4
22:05 Gliniarz z Beverly Hills III
  - komedia
00:15 Niemoralna propozycja - dramat

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 11:00 Noce i dnie 10:35 Sensacje XX wieku

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

Axel Foley, nieujarzmiony detektyw, znów 
odwiedza Beverly Hills, ku wściekłości lokalnego 
szeryfa. Tropiąc złodziei samochodów, odkrywa, 
że są to ci sami bandyci, którzy zabili jego szefa.

Pod koniec roku szkolnego Henry pisze do Claire 
list, w którym wyznaje jej uczucia. W ostatniej 
chwili chłopak rezygnuje z wysłania listu. Wkrótce 
wyjeżdża. Po 10 latach wraca w rodzinne strony.

„Gliniarz z Beverly Hills III”
(1994r.) Polsat  22:05

„Niewysłany list”
(2015r.)  TVP 1 21:00

09:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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KrzyżówKa panoramiczna

szakszuka

Czwartek 20 września 2018 rozrywka 21
ŚR

. 2
6.

09
.2

01
8

składniki: 

7 jajek
średni bakłażan
cebula
2 duże pomidory
3 ząbki czosnku
szpinak/jarmuż
olej
sól
pieprz
oregano

sposób wykonania:

Bakłażana pokroić wzdłuż w plastry, 
posolić i odstawić. Po kwadransie opłu-
kać zimną wodą, osuszyć ręcznikiem 
papierowym i pokroić w kostkę. Na du-
żej patelni rozgrzać olej. Podsmażyć ce-
bulę i czosnek, dodać bakłażana. Posolić 
i smażyć, aż zmięknie. Doprawić orega-
no. Dodać sparzone, obrane ze skórki, 
pokrojone pomidory. Smażyć, aż od-
paruje płyn. Dodać garść szpinaku lub 
jarmużu (jarmuż wchłonie płyn). Roz-
prowadzić warzywa równą warstwą po 
patelni. Łyżką robić dołki i wbijać w nie 
jajka (jak na sadzone). Posolić. Patelnię 
przykryć i poczekać chwilę, aż białka 
się zetną. Doprawić potrawę pieprzem 
i podawać.

smacznego!
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Sprzątanie może być przyjemne! 
Poznaj proste patenty

PORZĄDKI  Niewiele osób deklaruje, że lubi domowe porządki. Zazwyczaj sprzątanie odbierane jest jak 
przykry obowiązek, który zabiera wiele czasu i energii. Istnieją jednak proste triki ułatwiające pozbycie się 
brudu, uporczywych plam, a także pozwalające uratować  przedmioty spisane już na straty

Koniec szorowania 
w kuchni
Brud w ciasnych szczelinach 

dla wielu jest kłopotliwy. Nie-
którzy próbują radzić sobie np. 
przy użyciu szczoteczki do zę-
bów. Nie zawsze jednak jest ona 
w stanie usunąć głębokie zabru-
dzenia (chociaż przy odkurzaniu 
klawiatury od komputera czy te-
lefonu komórkowego   sprawdza 
się idealnie). Co, jeśli okruszki 
dostaną się w szczelinę między 
szafką a kuchenką? Nie trzeba 
wcale odsuwać mebli, aby się ich 
stamtąd pozbyć. Warto spróbo-
wać wepchnąć w nią wilgotną 
szmatkę przy użycia cienkiego 
noża kuchennego. Lepiej jednak 
unikać ostrych sztućców, aby 
nie dopuścić do skaleczeń oraz 
zniszczenia powierzchni mebli. 

Kuchence mikrofalowej ła-
two przywrócimy blask, gdy 
umieścimy w niej miskę z wodą 
i ustawimy pracę na kilka minut 
na wysoką moc. Powstała w ten 
sposób para wodna zmiękczy 
brud. Później wystarczy prze-
trzeć wnętrze wilgotną szmat-
ką i efekt czystości osiągnięty 
zostanie bez trudu. Problema-
tyczne może być również utrzy-
manie czystości kuchenki gazo-
wej lub elektrycznej. Warto do 
tak silnych zabrudzeń szukać 
środków czyszczących z zawar-
tością amoniaku. Pojedyncze 
plamy można próbować zeskro-
bywać także folią aluminiową. 
Niektórzy, aby uniknąć szoro-
wania, przed użyciem kuchen-
ki wykładają jej powierzchnię 
wspomnianą folią aluminiową. 
Po skończeniu gotowania wy-
starczy ją po prostu wyrzucić, 
a urządzenie jest idealnie czy-

ste. Folia aluminiowa przydaje 
się także do polerowania ele-
mentów chromowanych. Trze-
ba przy tym zwracać uwagę na 
mały szczegół – krany i baterie 
należy pocierać błyszczącą stro-
ną. 

Niezwykle ważna jest także 
czystość lodówki. Aby uniknąć 
powstawania pleśni, która jest 
szkodliwa dla organizmu, war-
to wyłożyć półki, na których 
trzymamy warzywa, papierem. 
Pochłonie on nadmiar wody. 
Czystość półek łatwo można 
utrzymać, owijając je folią spo-
żywczą. Gdy się zabrudzi, wy-
starczy wymienić ją na nowo. 
Takie zabezpieczenie oznacza 
koniec monotonnego wyciera-
nia wnętrza lodówki. Dobrym 
rozwiązaniem jest także zakup 
maty antypleśniowej, którą – 
dzięki możliwości mycia – moż-
na używać wielokrotnie.

Przypalenia to błahostka
Zaschnięty blender, wypo-

sażony w ostrze, łatwo wyczy-
ścić, jeśli do naczynia wlejemy 
ciepłą wodę z płynem do mycia 
naczyń. Wystarczy mieszać płyn 
kilka minut, a później jedynie 
opłukać końcówkę urządzenia 
pod bieżącą wodą – i gotowe. 

Nawet najlepszej gospody-
ni domowej zdarza się czasem 
coś przypalić. Nie należy się 
tym martwić i od razu wyrzucać 
garnek, którego pozornie nie 
da się wyszorować. Ważna jest 
szybkość działania. Warto zalać 
garnek wrzątkiem z płynem do 
mycia naczyń. Taką mieszankę 
najlepiej zostawić do odmocze-
nia na całą noc. Przy tym zabru-
dzeniu sprawdzi się także płyn 
do płukania tkanin zostawio-

ny na przypalonym dnie przez 
kilka godzin. Akcję ratunkową 
można przeprowadzić również 
z pomocą rabarbaru. Zawarty 
w nim kwas rozprawi się z przy-
wierającą do naczynia warstwą 
jedzenia. Należy do garnka wlać 
wodę i włożyć kilka łodyg tego 
warzywa, a następnie gotować 
parę minut. Po wystudzeniu 
osad łatwo powinien dać się 
usunąć przy pomocy gąbki do 
mycia naczyń. 

Pogromca kurzu 
i trwałych zabrudzeń
Zwłaszcza alergicy muszą 

zwracać uwagę na to, aby nie 
dopuścić do powstawania wielu 
warstw kurzu na otaczających 
ich przedmiotach, co nie jest 
prostym zadaniem. Dobrym pa-
tentem podczas ścierania mebli 
jest nasączenie ściereczki nie-
wielką ilością płynu do płuka-
nia. Dzięki temu powierzchnie 
nie będą przyciągały kurzu. Co 
ciekawe, ciemne meble można 
polerować naparem z czarnej 
herbaty. Ślady palców na blatach 
i drzwiczkach szafek usuwa-
my przez pocieranie surowym 
ziemniakiem. Problemem mogą 
być pozostałości po naklejkach. 
Nie trzeba ich zeskrobywać, aby 
się ich skutecznie pozbyć. Nale-
ży pocierać je gąbką nasączoną 
płynem do płukania tkanin lub 
rozgrzać suszarką do włosów, 
aby łatwiej dały się usunąć.

Łazienka na błysk
Osad z mydła, rdza i brud 

– to wszystko można znaleźć 
w wannach czy brodzikach 
prysznicowych polskich domów. 
Nie zawsze środki chemiczne 
dostępne w sklepach dają za-
dowalający efekt. Wtedy warto 

sięgnąć po wybielacz i nasą-
czyć nim kulki waty. Te z kolei 
należy położyć w miejscu bru-
du. Najlepiej pozostawić je na 
kilka godzin. Później wystar-
czy przetrzeć gąbką i spłukać 
wodą. Z kolei patentem na osad 
w sedesie jest wlanie do niego  
1,5 szklanki coli. Po godzinie wy-
starczy spłukać sanitariat wodą 
– efekt murowany. Częstym 
problemem jest także osadzanie 
się pary wodnej na lustrze po 
kąpieli. Żeby tego uniknąć, moż-
na podczas sprzątania przetrzeć 
powierzchnię pianką do golenia. 
Płytki w łazience na dłużej za-
chowają czystość, jeśli przetrze-
my je woskiem do karoserii sa-
mochodowej. 

Pogromca plam
Pralka nie zawsze radzi so-

bie z niektórymi zabrudzenia-
mi. Problematyczna jest np. 
guma do żucia przyklejona do 
ubrania. Na jej usunięcie mamy 
kilka sposobów. Można włożyć 
ubranie na około dwie godziny 
do zamrażarki. Po tym czasie 
guma powinna dać zeskrobać się 
nożem. Inny sposób to działanie 
z pomocą wrzątku. Trzeba zalać 
nim gumę, a następnie szoro-
wać szczoteczką do rąk lub do 
zębów. Zaleca się również upra-
nie ręczne wodą z odrobiną pły-
nu do naczyń, a później posypa-
nie gumy dwiema łyżkami soli. 
Po pięciominutowym pociera-
niu guma powinna odejść z ła-
twością przy ponownym praniu 
w pralce. 

Sen z powiek spędzają także 
plamy z długopisu. Jeśli pojawi-
ły się na białej tkaninie, można 
posypać je solą lub kwaskiem 
cytrynowym i potrzeć połów-
ką cytryny. Pomocne jest także 

szare mydło. Kolorowe tkaniny 
z kolei można czyścić poprzez 
zamoczenie w letnim mleku, 
a następnie pocierać połówką 
pomidora. Skórzane obicia, któ-
re dzieci pomalowały długopi-
sem należy oczyścić, korzystając 
ze spirytusu, lakieru do włosów 
lub zmywacza do paznokci. Przy 
tym ostatnim specyfiku trzeba 
jednak postępować ostrożnie, 
aby nie doprowadzić do odbar-
wień materiału. 

Jeśli ktoś posiada dzieci, czę-
sto musi borykać się z zabrudze-
niami od trawy. Gdy zwykły pro-
szek nie daje sobie rady, można 
polać plamę 70 proc. alkoholem, 
mlekiem, wodą utlenioną lub 
płynem do mycia naczyń. Panie 
często stają przed problemem 
wywabienia plam z podkładu. 
Na to także jest skuteczny spo-
sób. Wystarczy potrzeć plamę 
pianką do golenia (usunie ona 
także tłuste plamy np. ze ścia-
ny pokrytej farbą). Skuteczny 
w tym przypadku będzie rów-
nież roztwór wody i szamponu 
do włosów. Sól natomiast może 
okazać się skuteczna przy walce 
z plamami z buraków czy wina. 
Także plama z oleju na ulubio-
nej odzieży nie oznacza, że musi 
ona trafić do śmieci. Wystarczy 
posypać plamę pudrem dla dzie-
ci, który upora się z tłuszczem. 
Później uprać w pralce tak, jak 
zazwyczaj i cieszyć się z urato-
wanej rzeczy. 

Nowe życie butów
Czy wiedzieliście, że pa-

sta do zębów może odświeżyć 
buty? Działa zarówno na obu-
wie skórzane, jak i sportowe. 
Żeby pozbyć się zadrapań i spę-
kań w skórze wystarczy we-
trzeć pastę, a później zetrzeć jej 
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Jak zwalczyć 
stres bez tabletek?

ZDROWIE  Stres nie omija nikogo. Każdy go doświadczył i zetknął się z jego przykry-
mi konsekwencjami. Dlatego też ważne jest, by umieć sobie z nim radzić

Stres towarzyszy nam niemal 
codziennie zarówno w pracy, jak 
i w domu. Jest powodem wielu 
chorób, m.in. zaburza równowagę 
hormonalną, pracę serca, ciśnienie 
krwi oraz procesy trawienne. Na 
szczęście istnieje kilka sprawdzo-
nych, naturalnych sposobów, jak 
sobie z nim radzić.

Wysiłek fizyczny
Z całą pewnością poziom hor-

monu stresu (kortyzolu) w na-
szym ciele zmniejszy się dzięki 
aktywności fizycznej. Intensywny 
wysiłek fizyczny usuwa z organi-
zmu nadmiar adrenaliny. Poza tym 
ruch niweluje negatywne napięcia, 
dostarczając większą ilość krwi do 
tkanek. Jego rozsądne dawkowa-
nie jest najtańszym sposobem na 
walkę z nerwami. Zatem zamiast 
zamartwiać się problemami i ob-
sesyjnie o nich myśleć, najlepiej 
pójść zmęczyć ciało.

Nie każda forma ćwiczeń jest 
w stanie zredukować nerwy. Nie 
zaszkodzi wolne truchtanie, peda-
łowanie na rowerze lub spacer, ale 
by rezultaty były spektakularne, 
trzeba dać z siebie  jak najwięcej. 
Osoba regularnie uprawiająca ja-
kąś dyscyplinę sportową jest zmo-
tywowana, pewna siebie, jednak co 
najważniejsze – posiada zdecydo-
wanie bardziej odporną psychikę. 
Wysiłek fizyczny powoduje pobu-
dzenie wszystkich układów orga-
nizmu, co usprawnia jego funkcjo-
nowanie, dotlenia ciało i sprzyja 
produkcji hormonów szczęścia. 

Decydując się na ten sposób 
zwalczania stresu, należy prze-
strzegać kilku istotnych zasad. Po 
pierwsze, by wysiłek energiczny 
i dość intensywny fizyczny trwał 
ok. 30 minut. Wybrana forma ru-

chu musi sprawiać radość i satys-
fakcję. Ważne jest, żeby nie wiązała 
się z rywalizacją o wygraną. 

Po prostu odpocznij
Sposobem na stres jest także 

odpoczynek, który uspokaja i re-
laksuje. Najważniejsze to przestać 
pędzić. Kilka minut odpoczynku 
może okazać się zbawienne dla 
funkcjonowania organizmu. Na-
wet pół godziny relaksu w fotelu 
z książką w ręku, spacer z bliski-
mi, pooddychanie świeżym po-
wietrzem, pozytywnie wpłynie na 
stan nerwów i przyniesie ukojenie. 
Nie sposób cały czas biec, być na 
najwyższych obrotach i jeszcze 
tryskać energią. To, że każdemu 
organizmowi potrzebny jest od-
poczynek, nie świadczy o nas źle. 
Po prostu relaksując się dajemy 
sobie szansę na regenerację sił. 
Gra w tenisa, rowerowe wycieczki, 
a może wyprawa do kina lub po 
prostu godzina z ulubionym se-
rialem – to tylko kilka propozycji, 
by poczuć się wypoczętym i na-
brać motywacji do działania. Gdy 
tylko nadarza się okazja, aby choć 
trochę odpocząć, trzeba z niej sko-
rzystać. Jak się okazuje relaks, to 
drobne przyjemności, więc ciesz-
my się nimi i czerpmy z nich siłę 
do dalszego działania. Paradoksal-
nie, zwalniając, wiele rzeczy zrobi-
my szybciej. I oczywiście z większą 
satysfakcją. To zwalcza stres lepiej 
niż cokolwiek innego. 

A może drzemka?
Doskonałym sposobem na 

stres jest sen. Bo nic nie relak-
suje lepiej, jak dobrze przespana 
noc. Osoby, które śpią odpowied-
nią ilość godzin mają mocniejszy 
system odpornościowy oraz lepiej 
znoszą stresujące sytuacje. Brak 

snu jest m.in. powodem spadku 
koncentracji, co w konsekwencji 
prowadzi do zmniejszenia produk-
tywności w ciągu dnia i do mno-
żenia się stresujących sytuacji. To 
błędne koło, które jak najszybciej 
trzeba przerwać. Stres można 
złagodzić, przesypiając 7-8 godzin 
w ciągu doby. Ważne, by tuż przed 
położeniem się do łóżka pozbyć 
się wszystkich negatywnych myśli 
i zmartwień. Niestety, wielu ludzi 
zapomina o tym, jak korzystny 
wpływ ma na zdrowie i samopo-
czucie odpowiednia higiena snu. 
A warto sobie przypomnieć, by 
na odpoczynek poświęcić równie 
dużo czasu, co na szybkie tempo 
życia. 

Nic na później
Stresujących sytuacji w pracy 

można uniknąć, wykonując swoje 
zadania skrupulatnie i regularnie. 
Nie należy odkładać na później 
obowiązków służbowych, ponie-
waż nagromadzenie spraw do 
zrobienia zawsze sprawia, że za-
czynamy się stresować. Wówczas 
wyobraźnia podsuwa najczarniej-
sze scenariusze, że nie zdążymy, 
że nie damy rady, że stracimy pra-
cę. Dlatego ważne jest, by wcze-
śniej zaplanować rozkład działań 
i szczegółowo trzymać się tego 
planu. Dzięki temu widzimy, że 
wszystko idzie zgodnie z założe-
niem i jest pod kontrolą. To daje 
nam poczucie bezpieczeństwa 
i pozwala oddychać pełną piersią. 
Co prawda spontaniczność to nic 
złego, ale w życiu potrzebna jest 
pewna rutyna, przede wszystkim 
po to, by wyznaczała rytm dnia. 

Warto jest również wyjść na 
chwilę na dwór, zaczerpnąć świe-
żego powietrza albo pójść na spa-
cer. Obcowanie z naturą relaksuje.

Uśmiechnij się, oddychaj
Skutecznym sposobem na 

stres jest także częste uśmiecha-
nie się. Od zawsze wiadomo, że 
śmiech to zdrowie, uwalnia ciało 
od napięć, rozluźnia cały orga-
nizm. Wystarczy więc zmiana mi-
miki, by móc poczuć oczekiwany 
stan emocjonalny. Wszystko nas 
drażni i mamy doła? Spróbujmy 
zrobić sobie na przekór i uśmiech-
nąć się. Nawet sztuczny uśmiech 
powoduje uwalnianie się hormo-
nów odpowiedzialnych za dobre 
samopoczucie, dlatego śmiejmy 
się jak najczęściej. W radzeniu so-
bie ze stresem pomagają również 
głębokie oddechy, myślenie o mi-
łych i spokojnych miejscach czy 
wydarzeniach.

Odpowiednia dieta
Właściwy jadłospis pomoże 

złagodzić objawy nerwów, uspo-
koi, poprawi pamięć i myślenie. 
Należy dostarczyć do organizmu 
potrawy bogate w witaminę B, 
która wzmacnia system nerwo-
wy, a także zapobiega depresji, 
wycisza, dodaje energii. Można ją 
znaleźć w kaszach, fasoli, razowym 
pieczywie, drobiu i rybach. Waż-
nym elementem diety bezstreso-
wej jest magnez, który stabilizuje 
funkcje układu nerwowego i pracę 
mózgu. Szukać go należy w gro-
chu, szpinaku, bananach, żółtym 
serze i czekoladzie. Co najważniej-
sze, od kawałka ciemnej czekolady 
nie sposób utyć, a można poprawić 
sobie nastrój. 

Gdy w organizmie jest za mało 
wapnia, wówczas komórki nerwo-
we stają się nadwrażliwe, a od nich 
zależy odporność na stres. Wapń 
znaleźć można w nabiale, sardyn-
kach i brokułach. 

Mniej w sieci
By pozbyć się stresu, należy 

w miarę możliwości ograniczyć 
czas spędzony przy komputerze. 
To, co możemy przeczytać na fo-
rach internetowych lub przeglą-
dając portale społecznościowe, 
często jest denerwujące. Zdarza 
się tak, że nasz humor uzależniony 
jest od ilości lajków pod zdjęciem. 
Porównujemy się do tego, co wi-
dzimy w sieci i czujemy się przez to 
lepsi albo gorsi. Gdy uświadomimy 
sobie, że prawdziwe życie dzieje 
się z dala od komputera, na pewno 
będziemy bardziej spokojni. 

Z przymrużeniem oka
Sprawdzonym sposobem na 

poprawę humoru, a co za tym idzie 
na pozbycie się stresu, są zakupy. 
Nic nie cieszy kobiet bardziej niż 
bieganie po sklepach i przymierza-
nie nowych, modnych ubrań. Męż-
czyznom przyda się nowy telefon 
komórkowy czy tablet. Ten sposób 
walki ze stresem ma pewną wadę. 
Jest dosyć kosztowny i czaso-
chłonny, ale czego się nie robi, by 
podtrzymać zdrowie. 

Nie ma jednej, złotej recepty 
na to, jak całkowicie uwolnić się od 
stresu. Ważne jest jednak, by na-
uczyć się sobie z nim radzić. Sytu-
acje same w sobie nie są ani dobre, 
ani złe. To my nadajemy im zna-
czenie. Im jesteśmy spokojniejsi, 
tym mniejsza szansa, że ulegnie-
my złym emocjom.

Milena Bednarz
fot. pixabay/ilustracyjne

nadmiar mokrą ściereczką. Tak 
samo można odświeżyć gumo-
we elementy trampek.

Kto by pomyślał, że pilni-
kiem do paznokci lub gumką 
do ścierania ołówka można po-
zbyć się brudu na zamszowych 
butach czy torebce wykonanej 
z tego tworzywa? Natomiast 
lakierkom przywracamy błysk 
przy użyciu płynu do mycia 
szyb. Warto także wspomnieć 
jak przy takich butach pozbyć 
się nieestetycznych otarć, które 
powstają podczas użytkowania. 
Idealnie nada się do tego wa-
zelina, którą trzeba po prostu 
wetrzeć w but. Przy tym tema-
cie nie sposób nie wspomnieć 
o innym ciekawym rozwiązaniu. 
Torebki po herbacie mogą zna-
leźć zastosowanie jako pochła-
niacz zapachu. Gdy wyschną 
po zaparzeniu naparu do picia, 
umieszczamy je w szafce, a na-
wet w każdym bucie osobno, 
aby zniwelować przykry zapach. 

Dekoracja
Świeże kwiaty powinny znaj-

dować się w każdym domu. Co 
jednak zrobić, aby dłużej zacho-
wały piękny wygląd? Wystarczy 
do czterech litrów wody znajdu-
jącej się w wazonie dodać łyżkę 
płynu do płukania ust. Dzięki 
temu zabijemy bakterie, które 
przyczyniają się do stopniowego 
gnicia łodyg. Specyfik ten przyda 
się również do usuwania pleśni 
z kwiatów i ziół. Należy wykonać 
oprysk na roślinę w proporcji 4:1 
z wodą. Podobny efekt osiągnie-
my, jeśli do wody w wazonie do-
damy pół tabletki aspiryny.

Niesforne zwierzaki
Pies to najlepszy przyjaciel. 

Jego obecność w domu wiąże się 
jednak z dodatkowymi proble-
mami. Jak usunąć sierść z kana-
py? To bardzo proste! Pomocna 
będzie gumowa rękawiczka. Po 
zanurzeniu jej w wodzie wy-
starczy zgarniać kłaczki z obi-
cia fotela czy kanapy. Zaleca się 
regularne szczotkowanie zwie-
rzaków, aby pracy przy czysz-
czeniu mebli było mniej. Z kolei 
posiadacze kota muszą liczyć się 
z tym, że ich pupile będą drapać 
meble. Można je oduczyć tego 
nawyku. Miejsce, które zwierzak 
sobie upatrzy i zaczyna niszczyć 
warto potrzeć skórką z poma-
rańczy. Ten zapach skutecznie 
odstraszy je przed kolejnymi 
praktykami tego typu. 

Tekst i fot. 
Natalia Chylińska-

Żbikowska
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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)

Nadchodzą dobre dni. To, nad czym męczyłeś się 
przez ostatnie tygodnie, wreszcie zacznie się układać 
po twojej myśli. Skąd taki nagły zwrot akcji? Osoba, 
która z ukrycia podkładała ci kłody odpuści i skupi 
swoją uwagę na kimś innym. Weekend poświęć na 
odpoczynek. Samotne Koziorożce będą w centrum 
zainteresowania znajomych, posypią się zaprosze-
nia.

Osoby z twojego otoczenia będą chciały wciągnąć cię 
w sprawy, które mogą się źle skończyć. Słuchaj swo-
jej intuicji i nie daj się zwieść na manowce. Najlepiej 
zrobisz, jak na jakiś czas usuniesz się w cień. Odwiedź 
księgarnię, kup kilka książek, które cię interesują, 
a potem zaszyj się w domu. Spokojnie i z korzyścią dla 
swojego rozwoju przeczekasz gorsze dni.

Postaw na drobiazgowość. Zrób porządki na biurku, 
w kalendarzu, pozamykaj zaległe sprawy. Jak się 
z tym uporasz, poczujesz przypływ nowej energii. 
Spotkasz na swojej drodze życzliwe i sympatyczne 
osoby, więc jeśli planowałeś weekendowy wypad, 
nie wahaj się, tylko jedź. Samotne Lwy ruszą na 
podój kogoś, kto zachwyci je swoimi śmiałymi po-
glądami.

Ostatnio wolałaś spędzać czas samotnie niż w oto-
czeniu ludzi. To się zmieni, staniesz się otwarta 
i chętnie podejmiesz się spraw, które wymagają 
kontaktów z innymi. W pracy pilnuj terminów, bo 
w nawale spraw łatwo będzie o zaległości. W miło-
ści nie bądź zazdrosna.

Nie usiedzisz w domu. Ciągnąć cię będzie na kon-
cert, do kina, do przyjaciółki, żeby wysłuchać opo-
wieści o jej problemach. Nie będziesz narzekać na 
nudę. Znajdź czas na pielęgnowanie swojego związ-
ku, partner będzie zachwycony, gdy zaproponujesz 
kolację we dwoje.

Szczęście ci sprzyja, korzystaj z nadarzających się 
okazji. Dobra passa sprawi, że będziesz wyjątkowo 
pewny siebie, ale też kłótliwy. Nie zawsze racja bę-
dzie po twojej stronie. W rodzinie przypadnie ci rola 
mediatora w konflikcie. Zaufaj swojej intuicji, a roz-
wiązanie samo się znajdzie.

Udany tydzień. Czas będzie biegł szybko. Zaanga-
żujesz się w nowy projekt. Pamiętaj, że przyda ci się 
wsparcie merytoryczne jakiejś ważnej osoby. Ode-
zwij się do kogoś, kto wciąż za tobą tęskni. Może 
w jego życiu jest miejsce dla ciebie i przestaniesz 
narzekać na samotność.

Skupisz uwagę na konieczności przeprowadzenia 
zmian w domu lub mieszkaniu. W związku z tym cze-
kają cię większe wydatki. Upolujesz na wyprzedaży 
wymarzoną kanapę czy fotel, do tego pasująca lampa 
i nowe zasłony. W związku spokojnie, o ile odpuścisz 
spory o drobiazgi. Weekend spędź aktywnie, najlepiej 
na łonie natury. Wyciszysz się, naładujesz baterie.

Życie zwolni, będzie biegło spokojnym rytmem. Nad 
wszystkim zapanujesz, nadrobisz zaległości i znaj-
dziesz czas na swój rozwój. Dobry czas na podjęcie 
decyzji o dalszej edukacji. Będziesz czerpać sporo 
radości z wyjątkowo udanych spotkań z przyjaciół-
mi. Byki w stałych związkach odpuszczą trudne 
dyskusje o finansach, co zdecydowanie poprawi 
atmosferę.

Poczujesz chęć zmian, będzie cię nosić. Twoje myśli 
zaprzątnie układanie nowego planu na życie. Patrz 
w przyszłość z optymizmem, jest szansa, że uda ci 
się dobrze ustawić. Tylko pamiętaj o tym, by nie 
zwierzać się osobom mającym długie języki. W mi-
łości gorący flirt na horyzoncie. Jeśli stracisz dla 
kogoś głowę, bądź ostrożny, bo ta osoba może być 
nieuczciwa.

Zarówno w kwestiach zawodowych, jak i domowych 
postanowisz wziąć sprawy w swoje ręce. Wprowadzisz 
nowe zasady, podział obowiązków. Lepiej, żeby oso-
by z twojego otoczenia nie dyskutowały teraz z tobą, 
bo będziesz kłótliwy. Powodzenie w sprawach finan-
sowych za sprawą pewnego odkurzonego pomysłu. 
Szykuj się na awans i wakacje pod palmami.

Poczujesz duży przypływ energii. Nie będzie teraz dla 
ciebie rzeczy niemożliwych. Zajmiesz się nadrabianiem 
zaległości, jednocześnie realizując bieżące zadania. 
Planety podsuną ci nowe zainteresowania, więc jeśli 
ostatnio wziąłeś na siebie dodatkowe zobowiązania, 
wyplącz się z nich, bo zabraknie czasu na te pasje. 
W sprawach sercowych spokój.

Kolorowanki dla dzieci
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Światowy Dzień Sybiraka
GOLUB-DOBRZYŃ  „Jeśli zapomnę o nich, ty Boże na niebie zapomnij o mnie”. To słowa Adama Mic-
kiewicza, które były hasłem przewodnim Dnia Sybiraka w Golubiu-Dobrzyniu

17 września 1939 roku to data 
pamiętna dla wielu Polaków. 
Właśnie w tym dniu ZSRR wbił 
„nóż w plecy” Polski, wkraczając 

na jej terytorium. Od tego cza-
su zaczęła się gehenna miesz-
kańców naszego kraju. Ruszyły 
masowe wywózki do obozów 

zagłady i na roboty przymuso-
we w głąb Rosji. Z terenu Golu-
bia-Dobrzynia i okolic masowe 
zsyłki na daleką Syberię nastą-
piły po wkroczeniu wojsk ra-
dzieckich w styczniu 1945 roku. 
Z naszych terenów wywieziono 
wówczas ponad 100 mieszkań-
ców. Większość z nich wróciła, 
ale byli też tacy, którzy ponieśli 
śmierć podczas morderczej wę-
drówki. Dla ich upamiętnienia 
powstał Związek Sybiraków. To 
właśnie dzięki niemu możemy 
obchodzić Dzień Sybiraka w Go-
lubiu-Dobrzyniu. 

Święto rozpoczęło się od 
złożenia wiązanki kwiatów pod 

pomnikiem ofiar totalitaryzmu 
hitlerowskiego i stalinowskie-
go. Po przemarszu do kościoła 
w Golubiu zebrani uczestnicy 
modlili się na mszy świętej, od-
prawionej przez księdza pro-
boszcza Andrzeja Zblewskiego. 
Dalsze uroczystości odbyły się 
przy obelisku upamiętniającym 
wywiezionych na Sybir w 1945 
roku mieszkańców naszego mia-
sta i okolic. Dużym przeżyciem 
było odczytanie przez Edwarda 
Bartkowskiego (miejscowego hi-
storyka) wspomnień dwóch ze-
słańców – Tadeusza Witkowskie-
go i Stanisława Suszyńskiego, 
z pobytu w obozie w miejsco-

wości Siewierna Griwa.  Uroczy-
stości zakończyły się złożeniem 
wiązanek pod obeliskiem.

W uroczystości wzięli udział 
żyjący sybiracy i ich rodziny, 
delegacje z instytucji miejskich 
i powiatowych, liczne poczty 
sztandarowe oraz uczniowie 
szkół miejskich i powiatowych. 
Nie mogło zabraknąć delegacji 
z Oddziału Związku Sybiraków 
w Toruniu z wiceprezesem Józe-
fem Mackiewiczem, Zygmuntem 
Mikoszem – prezesem oddziału 
w Chełmży oraz władz miasta 
i powiatu golubsko-dobrzyń-
skiego. 

Tekst i fot. (Maw)
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Dziewczynka w czasach zagłady
XX wiek  Trzy dziewczynki z rożnych krajów, które połączyły dwie rzeczy: życie w czasach zagłady 
i pisanie pamiętników

Tania Sawiczewa urodziła się 
23 stycznia 1930 roku. Była naj-
młodszym dzieckiem w rodzinie 
piekarza Mikołaja Sawiczewa. Jej 
mama Maria była krawcową. Ży-
cie nie rozpieszczało dziewczyn-
ki, ponieważ już w wieku sześciu 
lat zmarł jej tata. Matka została 
wdową mającą pod opieką pięcio-
ro maluchów – trzy córki: Tanię, 
żenię i Ninę oraz Michała i Le-
onida. Najstarszy z nich – Miko-
łaj jeszcze przed wojną wyjechał 
z Leningradu.

Rodzina Sawiczewów chcia-
ła spędzić lato 1941 roku na wsi 

pod miastem.  
22 czerwca 
wojska nie-
mieckie za-
a t a k o w a ł y 
na całej dłu-
gości grani-
cy z ZSRR. 
P o z o s t a n ie 
w wielkim 
Leningradzie 
w y d a w a ł o 
się wówczas 
dobrą decy-
zją. Każdy 
z członków 
rodziny włą-
czył się w po-
moc obroń-
com miasta. 
Maria szyła 
m u n d u r y . 
Leka służył 

w lotnictwie. Żenia rozpoczę-
ła pracę w fabryce amunicji. 
Nina pomagała przy wznosze-
niu umocnień leningradzkich. 
Wujkowie: Wasja i Lesza służyli 
w obronie przeciwlotniczej. Tania 
miała wówczas 11 lat, ale mimo 
to włączyła się w obronę. Zaj-
mowała się kopaniem okopów 
i przygotowywaniem improwi-
zowanych granatów ogniowych. 
Jeszcze przed przybyciem Niem-
ców jedna z sióstr – Nina, nie 
wróciła do domu z pracy. Została 
wysłana do prac na jeziorze Ła-
doga i ewakuowana stamtąd. Ro-

dzina była przekonana, że dziew-
czyna nie żyje.

Tania opisywała swoje dni 
w pamiętniku. Był to gruby ze-
szyt pełen wspomnień. Kiedy 
Niemcy okrążyli miasto, zaczęło 
brakować wszystkiego: jedzenia, 
opału i ubrań. W końcu dzien-
nik Tani stał się podpałką, dzięki 
której można było utrzymywać 
ogień w domowym piecyku. 
Wkrótce dziewczynka otrzyma-
ła wiele skromniejszy zeszyt od 
swojej siostry.

Pierwszy wpis do nowego pa-
miętnika Tania wpisała 28 grud-
nia. Brzmiał on strasznie i bez-
emocjonalnie: „Żenia zmarła 28 
grudnia w południe, 1941”. Żenia 
zmarła na skutek niedożywie-
nia i przemęczenia. W momencie 
śmierci miała 21 lat i codziennie 
pokonywała 7 km w jedną stro-
nę do zakładów amunicji, gdzie 
pracowała. W tym czasie jedyną 
droga, którą dostarczano żyw-
ność do Leningradu było Jezioro 
Ładoga. Mimo to żywności bra-
kowało. Każdego miesiąca z gło-
du umierało 100 tys. mieszkań-
ców. Dzienna racja żywieniowa 
dla dorosłego wynosiła 250 gram. 
W takich warunkach młode i sil-
ne ciało 21-latki nie wytrzymało.

Dwa miesiące później w pa-
miętniku Tani znalazł się wpis: 
„Babcia zmarła 25 stycznia o 3, 
1942”. Przyczyną śmierci była 
utrata wagi ciała i choroba serca. 

Babcię pochowano w zbiorowej 
mogile. Z pogrzebem zwleka-
no maksymalnie przechowując 
ciało w domu. Chodziło o to, by 
korzystać z karty żywnościowej 
babci. 17 marca 1942 roku Tania 
zapisała koleją kartkę w pamięt-
niku. O 5 rano zmarł jej brat – 
Leka. 13 kwietnia kolejną ofiarą 
oblężenia był wujek Wasja. Miał 
56 lat. 10 maja życie zakończył 
drugi z wujków – Lesza. Miał 71 
lat. 13 maja w pamiętniku po-
jawił się wpis: „Mama 13 maja 
o 7:30, 1942.” Dziewczynka nie 
była tym razem w stanie wpisać 
słowa „zmarła”.  Później pojawiły 
się przerażające wpisy świadczą-
ce o tym, że dziewczynka straciła 
wszelką nadzieję: „Sawiczewowie 
umarli, Wszyscy umarli. Została 
tylko Tania”. 

Po śmierci matki Tania po-
została w mieszkaniu sąsiada. 
Była już słaba. Później trafiła do 
publicznego sierocińca. Była jed-
nym ze 140 dzieci, które urato-
wano z Leningradu, przewożąc 
je do wsi Krasny Bor.  Jedna z na-
uczycielek napisała do pozosta-
łego przy życiu brata Tani – Mi-
kołaja. Napisała, że dziewczynka 
przeżyła, ale wygląda źle. 1 lipca 
Tania zmarła na gruźlicę.

Według jednego ze źródeł 
pamiętnik Tani był jednym 
z dowodów w procesie Niemców 
w Norymberdze. Nina i Tania 
Sawiczewowie wrócili do Lenin-

gradu po wojnie. Pamiętnik Tani 
znajduje się do dziś w Muzeum 
Historii Leningradu. Stał się 
świętością dla dzieci mieszkają-
cych dziś już nie w Leningradzie, 
ale Sankt Petersburgu. W Kra-
snym Borze, gdzie pochowano 
Tanię, znajduje się jej skromny 
pomnik przedstawiający strony 
jej pamiętnika.

Tania nie była jedynym 
dzieckiem, które pisało w czasie 
wojny pamiętnik. Innym przy-
kładem może być Czeszka – Vera 
Kohnova. Była rówieśniczką Tani. 
Pamiętnik spisywała przez pięć 
miesięcy. Ostatni wpis brzmiał: 
„Będziemy tu tylko jutro i poju-
trze. Kto wie co będzie potem. Pa 
pa, mój pamiętniku.” Równolatką 
Tanii i Very była Rutka Laskiet, 
polska Żydówka, która bez wie-
dzy rodziny spisywała pamięt-
nik od stycznia do kwietnia 1943 
roku. Pierwsza strona zawierała 
wpis: „Nie mogę uwierzyć, że to 
już 1943 rok, czwarty rok tego 
piekła”. Ostatni wpis był wstrzą-
sający i bardzo dojrzały jak na 13-
latkę: „Niewielka nadzieja, którą 
posiadałam legła w gruzach. Je-
śli Bóg istnieje z pewnością nie 
pozwoliłby na to, by ludzie byli 
wrzucani do pieców, a głowy ma-
łych niemowląt były rozbijane 
kolbami karabinów.” Rutka zgi-
nęła w krematorium w KL Au-
schwitz-Birkenau.

(pw), fot. nadesłane

Postać

Przeminęła z wiatrem
Żona jednego z najbardziej znanych przed wojną liberalnych żydowskich ra-
binów pochodziła z Golubia.

Doktor Max Dienemann 
był niemieckim rabinem, pu-
blicystą i filologiem. Studiował 
orientalistykę we Wrocławiu. 
Był przeciwnikiem ortodok-
syjnych rabinów, którzy przyj-
mowali wszystko, co zapisano 
w Torze dosłownie. Dienemann 
był przeciwny takiemu podej-
ściu. Był za emigracją Żydów do 
Palestyny, gdzie mogliby stwo-
rzyć własną ojczyznę. W 1904 
roku Max ożenił się z Mally, 
urodzoną w 1883 roku córką 
znanego w Golubiu kupca – Hir-
sha.

Mally towarzyszyła mężo-
wi w Raciborzu, gdzie otrzymał 
pozycję rabina. Jeszcze przed 
wybuchem II wojny światowej 
rodzina Dienemannów uszła do 
Palestyny, gdzie wkrótce zmarł 
Max. Mally nie odnalazła się 

w Palestynie. Wyemigrowała 
do USA, gdzie zmarła w Chicago 
w 1963 roku. Małżeństwo do-
czekało się trzech córek. Zacho-
wały się wspomnienia Mally, 
która opisywała aresztowanie 
męża przez Niemców jeszcze 
przed wojną. Był Żydem, więc 
był traktowany przez Niemców 
z największą możliwą nieufno-
ścią.

– Wróciłam na Gestapo. Po-
prosiłam o możliwość porozma-
wiania z mężem i przekazania 
mu jedzenia. Mogłam się z nim 
zobaczyć tylko przez kilka mi-
nut. Wyglądał strasznie. Powie-
dział, że dzieli cele z 11 mężczy-
znami i że wspólnie modlą się 
o przetrwanie. Na ulicach mia-
steczka można było zobaczyć 
rozbite szkła z witryn żydow-
skich sklepów. Po drodze spo-

tykałam płaczące kobiety, któ-
rych mężowie również zostali 
zabrani na Gestapo. Tej nocy nie 
mogłam usnąć. O 5 rano prze-
dzwonił telefon. Znajomi infor-
mowali, że więźniowie mają zo-
stać przeniesieni. Udało mi się 
jeszcze wręczyć mężowi koszyk 
z zapasami zanim ciężarówka 
odwiozła ich w nieznane.

Okazało się, że męża Mallu 
zabrano do obozu w Buchen-
waldzie. 12 listopada Mally do-
wiedziała się, że rząd wypusz-
cza więźniów, jeśli ich rodziny 
przedstawią wizę na wyjazd 
do Palestyny. Dzięki temu, że 
Dienemann posiadał rodzinę 
w Palestynie, załatwienie tego 
dokumentu nie było proble-
mem. Dalej przekażemy znów 
głos Mally:

– 17 listopada otrzymałam 

telefon od mojej córki, w którym 
zapewniła mnie, że załatwiła 
pozwolenie na wizę rodziny do 
Anglii, a następnie do Palesty-
ny. Wizę odebrałam z konsula-
tu 20 listopada. Miałam w rę-
kach dokument dzięki któremu 
mogłam ocalić męża. Po powro-
cie z urzędów otrzymałam tele-
fon „Pani doktorowo, pani mąż 
wraca dzisiaj. Proszę zapewnić 
mu coś do picia, ponieważ jest 
bardzo spragniony.” Początko-
wo nie wierzyłam, ale niedługo 
później dostałam telegram po-
twierdzający. Odebrałam męża 
z dworca kolejowego. Nie był 
to już ten sam człowiek o wiel-
kim poczuciu humoru, którego 
znałam. Pierwsze słowa skiero-
wał do mnie: „Jeśli będę musiał 
przechodzić przez to jeszcze raz 
Mally, nie dam rady”. Wrócili-
śmy do domu.

Niestety nie był to koniec 
problemów pochodzącej z Golu-
bia Mally. Na granicy z Holan-
dią dwóch młodych SS-manów 
nakazało im powrót do domu 
w celu wbicia do transportu pie-
czątki z literką „J” która ozna-

czała „Jude”, czyli „Żyd”. Mał-
żeństwo musiało opuścić pociąg 
i poszukać hotelu. W żadnym 
z dostępnych nie przyjmowa-
no Żydów. Następnego dnia 
udało się w końcu przebłagać 
Niemców, by przepuścili mał-
żeństwo na holenderską stronę.  
Po dwóch miesiącach w Anglii 
małżeństwo wyruszyło do Pa-
lestyny. Tam nasiliły się obja-
wy choroby doktora Maxa, któ-
ry wkrótce zmarł. Mally była 
zrozpaczona:

– Siedzieliśmy na słońcu 
w ogrodzie o poranku, a w po-
południu atak serca odebrał mu 
życie. Teraz siedzę tu n Górze 
Kanaan bez mojego ukochane-
go, bez przyjaciół, bez jakiego-
kolwiek majątku. Przez wojnę 
straciliśmy nadzieję na przela-
nie oszczędności z Niemiec do 
Palestyny. Naprawdę „przemi-
nęłam z wiatrem”.

Dodajmy, że ostatnie słowa 
odnoszą się do popularnej wów-
czas książki i filmu „Przeminę-
ło z wiatrem”.

(pw)
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Bitwa pod Rychnowem
XVIII wIek  13 września 1742 roku w okolicy Rychnowa Wielkiego pod Kowalewem Pomorskim do-
szło do bitwy między prywatną armią szlachcica Łukasza Konopki, a milicją miejską z Torunia. Star-
cie wygrali żołnierze z Torunia

Druga połowa wieku XVIII 
i panowanie w Polsce dynastii 
saskiej to czas upadku kraju. 
Szlachta przede wszystkim 
wierzyła w swoje prawa i za 
nic miała dobro ojczyzny. Przy-
kładem takiego podejścia do 
spraw ojczyzny może być spór 
między szlachcicem Łukaszem 
Konopką a władzami miasta 
Torunia. 

Łukasz Konopka pozwał 
Toruń w 1739 roku o spłatę pry-
watnego weksla wystawionego 
w 1670 roku przez piwowara 

Szymona Behma, nieżyjącego 
już od pół wieku mieszkań-
ca Torunia. Pozew przybił na 
drzwiach magistratu. Roszcze-
nie swoje wniósł do Trybuna-
łu Koronnego w Piotrkowie, 
który to był sądem stanowym 
dla szlachty. Zgodnie z prawem 
miasto Toruń można było po-
zywać tylko przed Sąd Asesor-
ski przy dworze królewskim 
w Warszawie.

Trybunał Koronny mimo, 
to orzekł w sprawie na korzyść 
Konopki, gdyż szlachta szcze-

rze nie cierpiała torunian i za 
nic miała stare przywileje, 
jakie otrzymał Toruń od pol-
skich monarchów. Za opieranie 
się egzekucji miasto skazano 
nawet na banicję z granic Rze-
czypospolitej, a mieszczan to-
ruńskich wyjęto spod prawa.

Konopce przyznano wieś 
Grębocin, prawo więzienia 
mieszkańców Torunia, chwy-
tania ich, konfiskowania na 
drogach towarów  kupców to-
ruńskich.

Wojewoda malborski we-
zwał szlachtę chełmińską, by 
stawiła się zbrojnie na zajazd 
na Grębocin, którą to wieś po-
darował miastu przed trzystu 
laty Kazimierz Jagiellończyk. 
Nic nie pomógł osobisty zakaz 
i potępienie tej akcji przez kró-
la Augusta III. Ponadto Łukasz 
Konopka czuł się bezkarny, 
gdyż zyskał protekcję magnac-
kiego rodu Potockich i dzięki 
nim opłacił prywatne wojsko, 
w liczbie 60 żołnierzy.

Miasto Toruń również po-
siadało swoją prywatną ar-
mię - oddział milicji miejskiej, 
w sile 83 zawodowych najem-

nych żołnierzy. Bitwa była tyl-
ko kwestią czasu i miejsca.  

Do starcia między siła-
mi szlachty i miasta doszło 13 
września 1742 roku doszło pod 
Rychnowem (dziś Rychnowo 
Wielkie).

Mieszczanie odparli szla-
checki zajazd, bez strat wła-
snych. Jednak w trakcie walk, 
zginął brat Łukasza Konopki, 
co otworzyło kolejne pole dla 
procesów sądowych – jeden 
z nich skończył się dla Torunia 
nawet karą banicji wieczystej 
z granic Rzeczypospolitej.

Łukasz Konopka pozywał 
dalej Toruń przed Trybunał 
Koronny, Toruń zaś pozywał 
Konopkę przed Sąd Asesorski. 
Procesy ze zmiennym szczę-
ściem toczyły się jeszcze kilka-
naście lat. Samowola Trybuna-
łu Koronnego była oczywistą 
kpiną z prawa.

Sędziów wybierała co roku 
szlachta na sejmikach deputac-
kich. Składy sądów ferowały 
wyroki według własnego wi-
dzimisię, nie zwracając uwagi 
na literę prawa i przedstawia-
ne dowody. Chciano za wszel-

ka cenę udowodnić wyższość 
szlacheckiego Trybunału nad 
mieszczanami z Torunia.

Dzięki protekcji królew-
skiej i poparciu rodu Czarto-
ryskich oddalono w końcu 
pretensje Łukasza Konopki 
o zapłatę 1.000 złotych, na ja-
kie opiewał weksel Behma. Ze 
swej strony Toruń miał zapła-
cić 8.000 złotych wdowie po 
zabitym bracie Konopki. Kosz-
ty procesowe wyniosły Toruń 
około 80.000 zł.

Łukasz Konopka zyskał 
sławę wśród braci szlacheckiej, 
która doceniła jego niezłomną 
postawę, upór i determinację, 
które omal nie doprowadziły 
do upadku jednego z najważ-
niejszych miast Rzeczypospo-
litej i wygnania jego mieszkań-
ców. Łukasz Konopka ośmieszył 
przy tym dwór królewski, sąd 
zadworny i osobę samego mo-
narchy.

oprac. (szyw)
fot. internet

Więcej informacji o bitwie i litera-
turze na jej temat można znaleźć 
na stronie internetowej książnicy 
miejskiej w Toruniu.

Bronił Pomorza
Przybliżamy historię generała Mikołaja Bołtu-
cia, który we wrześniu 1939 roku dowodził Gru-
pą Operacyjną „Wschód”, która była częścią Armii 
Pomorze i broniła naszego regionu. Generał zginął  
22 września 1939 roku, próbując dotrzeć ze swoimi 
oddziałami do Warszawy.

Postać

Mikołaj Bołtuć był synem 
Ignacego, generała carskiego, her-
bu Dołęga i Anny z Łabuńskich. 

W Petersburgu uczęszczał do 
gimnazjum. W 1911 roku ukoń-
czył rosyjski Korpus Kadetów 
w Omsku, a w dwa lata później 
Pawłowską Szkołę Piechoty w Pe-
tersburgu. Uczestniczył w wojnie 
fińskiej (1917), w której został 
kontuzjowany w wyniku działa-
nia gazów bojowych.

Podczas I wojny światowej 
służył w armii carskiej na róż-
nych stanowiskach podoficer-
skich i oficerskich. Dowodził 
m.in. batalionem piechoty na 
froncie niemieckim. W grudniu 
1917 roku przeszedł do III Korpusu 
Polskiego, a po jego rozwiązaniu 
w sierpniu 1918 roku do 4 Dywizji 
Strzelców Polskich gen. Lucjana 
Żeligowskiego, operującej na po-
łudniu Rosji. W jej szeregach wal-
czył do czerwca 1919 roku. 

W okresie 1921 – 1922 był 
słuchaczem Kursu Doszkolenia 
Wyższej Szkoły Wojennej w War-
szawie. Następnie piastował 
różne stanowiska sztabowe. Był 
szefem wydziału w Biurze Ścisłej 
Rady Wojennej, szefem Oddzia-
łu III a Operacyjnego i szefem 
wydziału dowództwa „Wschód”. 
Przeszkolony w Paryżu. 31 marca 
1924 roku awansował na podpuł-
kownika.

Od 1926 roku pełnił funkcję 
oficera do specjalnych poruczeń 
w Gabinecie Generalnego In-
spektora Sił Zbrojnych. Rok póź-
niej został przeniesiony został 
do Korpusu Ochrony Pogranicza 
i wyznaczony na stanowisko 
dowódcy 6 Półbrygady Ochrony 
Pogranicza. Na tym stanowisku 
został przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Ignacego Mościckiego 
awansowany na stopień pułkow-
nika, ze starszeństwem z dniem 1 
stycznia 1928 r. i 17 lokatą w kor-
pusie oficerów piechoty. W lip-
cu 1929 roku mianowany został 
dowódcą Brygady KOP „Grodno”. 
Rok później został ponownie 
przeniesiony z KOP i wyznaczony 
na stanowisko dowódcy piechoty 
dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty 
w Wilnie. Od października tego 
roku pełnił obowiązki dowódcy 
tej dywizji.

W latach 20. był wicepreze-

sem Wojskowego Klubu Samo-
chodowego i Motocyklowego. Był 
zwolennikiem apolityczności 
wojska, niereligijny, przeciwsta-
wiał się dominacji legionistów, 
zwolennik ograniczenia wydat-
ków reprezentacyjnych. Czynni-
ki te spowalniały jego awans. Od 
1936 dowodził 4 Dywizją Piecho-
ty w Toruniu. Z dniem 19 marca 
1939 roku został awansowany do 
stopnia generała brygady (10 lo-
kata w swoim starszeństwie). 

Kampania polska 1939 roku
W sierpniu 1939 roku objął 

dowództwo Grupy Operacyj-
nej „Wschód” w składzie Armii 
„Pomorze” gen. Władysława 
Bortnowskiego. Początkowo 
jej zadaniem miała być osłona 
ewentualnej polskiej demonstra-
cji siły w przypadku niemiec-
kich prób opanowania Gdańska. 
W wyniku zaostrzenia się sytu-
acji, zadaniem GO stała się obrona 
południowego odcinka polskiego 
Pomorza, na linii Osa – jezioro 
Mieliwo – jezioro Sośno – jezio-
ro Zbiczno – jezioro Bachotek – 
Drwęca do granicy państwa. 

W pierwszych dniach wojny 
wkroczył na teren Prus Wschod-
nich, odpierał też ataki przewa-
żających sił wroga, m.in. dzięki 
brawurowemu kontratakowi. 
Dla uniknięcia okrążenia wraz 
z pozostałymi siłami Armii „Po-

morze” wycofywał się w kie-
runku południowo-wschodnim. 
11 września dotarł wraz z po-
wierzonymi mu siłami w rejon 
bitwy nad Bzurą. Uczestniczył 
w natarciu na lewym skrzydle 
wojsk polskich. Siłami 16 Dy-
wizji Piechoty zajął Łowicz. 14 
września, na skutek meldunków 
o nadciągających spod Warszawy 
niemieckich jednostkach pancer-
nych, wydał rozkaz o wycofaniu 
na północny brzeg Bzury. Gdy 
przepełniona twierdza Modlin 
nie mogła przyjąć jego żołnierzy, 
a tylko oficerów, zdecydował się 
na brawurowy marsz na odsiecz 
Warszawy. Na czele improwi-
zowanej grupy wojska, liczącej 
ok. 5 tys. żołnierzy, uczestniczył 
w walkach obronnych, a od 17 
września – odwrotowych w kie-
runku na Warszawę. 22 wrze-
śnia podczas próby przebicia się 
do Warszawy z rejonu Palmir 
wywiązała się krwawa, wielogo-
dzinna bitwa pod Łomiankami. 
Natarcie polskie załamało się 
z braku amunicji, a gen. Mikołaj 
Bołtuć poległ w ogniu snajperów, 
osobiście prowadząc żołnierzy do 
ataku „na bagnety”. Został pocho-
wany na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie.

oprac. (szyw)
fot. internet
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Auto-Moto
Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
2991

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

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

Serwisy

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Nowy serwis tachografów, legalizacja, naprawa, 
pobieranie danych analogowe i cyfrowe, Brodni-
ca, ul. Podgórna 45, tel. 535 303 234

Skup aut/demontaż

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płacimy 
Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 54 280 
2991

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Kikół, 
ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

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

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

Sprzedam dom w Węgiersku z działką o pow. 20 
ar. Cena 185 000 zł, tel. 514 752 315

Sprzedam las z gruntami 4 ha, Elgiszewo, Tel. 
508 388 406  

Sprzedam ziemię 5,28 ha w miejscowości Adam-
ki, tel. 606-485-076

Sprzedam mieszkanie 38 m2, Wronie, parter, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), okna pcv. Ga-
raż murowany, działka 4 ary. Cena 115 000, tel. 
661 099 868

Sprzedam mieszkanie 32 m2 z balkonem, I pię-
tro, Golub-Dobrzyń, tel. 723 748 116

Sprzedam udziały w kamienicy przy ul. Char-
szewskiego w Golubiu-Dobrzyniu, udziały: 
63,333, tel. 516 070 531 

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

Kupię ziemię pod uprawy rolne, tel. 609 648 
102

Sprzedam dom jednorodzinny z budynkami 
gospodarczymi w centrum Radomina, tel. 661-
928-628

Sprzedam 1 ha ziemi porośnięty olchami, 4 km 
od Golubia, tel. 669 317 943 

P+R+T Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 54 
m2, ul. Brodnicka. tel. 519 502 297 

Praca
R+P Tworzymy 50 nowych miejsc pracy. Po-
szukujemy pracowników produkcji i operatorów 
wózków widłowych. Praca w Toruniu, darmowy 
dowóz z Golubia-Dobrzynia, 2 zmiany, umowa 
o pracę, atrakcyjne zarobki. Szczegóły 608 388 
456

Zatrudnię pracownika na skup palet w Radomi-
nie, tel. 667 211 481 

Rolnictwo
Maszyny

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

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

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników C-360, 330, JUMZ, ogu-
mienie, Małe Pułkowo, tel. 502 461 368, 56 689 
10 70

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

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

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

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

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, tel. 600 
990 042

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

Knury, maciory kupię, odbiór z gospodarstwa, 
waga, gotówka, przelew, tel. 725 804 742

Sprzedam prosiaki, cena do uzgodnienia, 15 szt., 
tel. 693 616 319

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

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskietel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Różne
Wyprzedaż rzeczy ze sprzedawanego gospodar-
stwa rolnego. Okazja! tel. 603 628 969

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

Usługi
Auto handel/komisy

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

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

Budowlano/remontowe

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, 
serwis, tel. 668 773 499

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

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

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, 
aptek, przychodni lekarskich, inst. pożytku pu-
blicznego, tel. 662 116 657

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

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

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

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

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślu-
sarsko-spawalnicze, tel. 888 471 801

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

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

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

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

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

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszy-
nowe, tel. 501 202 840

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

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

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

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

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-

we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie do-
świadczenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 
375

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

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

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

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

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

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, tel. 667 652 205

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

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

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

Doradztwo/inwestycje

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

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

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

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

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

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

Edukacja

Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, mło-
dzież i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arka-
dami 9, tel. 604 791 169

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

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

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

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

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 i na stronie www.golub-cgd.pl
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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, tel.517 710 
660

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne
Działka bud. 30a, podziel. prąd, kanal. woda. 
wóz konny z zaczep. krajżega+silnik 5,5 kw. 
beczka do wody 1000l, tel. 54 289 73 47

niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. 728 989 
861

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

Pomoc drogowa, tel. 600 990 042

Sklady opału

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

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

Sport/rekreacja

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

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

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

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

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

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

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

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

Stacje kontroli pojazdów

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

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

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

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

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

Stacje paliw

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

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Transport

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

Przewóz osób, busy 8 lub 19 miejsc, tel. 600 
990 042

Ubezpieczenia

Finanse/bankowość

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

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

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

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

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

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

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

Gabinety weterynaryjne

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

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

Hotele/motele/zajazdy

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

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

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

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 91

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Myjnie

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

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

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

Pomoc drogowa

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

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

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

Banery, ulotki, wizytówki, również  
z projektem, kontakt 608 688 587
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Między równymi
GOLUB-DOBRZYŃ  Od 5 maja na golubskim rynku funkcjonuje nowa instytucja. Za kolorową witryną 
prowadzi działalność „Fundacja Inter Pares”. O jej funkcjonowaniu opowiada prezes Iwona Sawicka 

– Co to takiego Fundacja In-
ter Pares?

– Nasza fundacja powstała 
z grupy ludzi, którzy od lat poma-
gają bezdomnym zwierzętom. I to 
jest główna część naszej działal-
ności, która została rozszerzona 
o edukację dzieci, ale w zasadzie 
też o działania międzypokoleniowe 
w zakresie edukacji w obcowaniu 
ze zwierzętami i w szerzeniu wraż-
liwości ludzi na siebie nawzajem, 
na słabszych, na bezdomne zwie-
rzęta. Chcemy połączyć edukację 
dzieci z pomocą zwierzętom.

– Czy oprócz działalności 
statutowej fundacja podejmuje 
inne działania? 

– Od 17 września ruszamy 
z działalnością gospodarczą, zosta-
jemy Przedsiębiorstwem Ekonomii 
Społecznej i zakładamy pracownię 
graficzną. Zatrudniamy trzy osoby 
na pełen etat, które będą realizo-
wać projekty graficzne i prowadzić 
kursy grafiki komputerowej, nie 
tylko komputerowej. Będziemy się 
skupiać na różnych kursach kom-
puterowych. Dla dzieci, dla senio-
rów, dla dorosłych, a projekty bę-
dziemy chcieli sprzedawać firmom, 
instytucjom, osobom prywatnym. 
Z tej działalności chcemy utrzymać 
naszą działalność statutową: i po-
moc zwierzętom, i warsztaty edu-
kacyjne dla dzieci poza godzinami 
pracy w szkole.

– Poza działalnością eduka-
cyjną fundacja zajmuje się też 
zwierzętami. Gdzie te zwierzęta 

się znajdują?
– Zwierzęta mamy rozparce-

lowane w różnych domach tym-
czasowych, u mnie w tej chwili jest 
jedenaście psów. W Toruniu mamy 
ludzi, którzy stworzyli domy tym-
czasowe i przechowują nam zwie-
rzęta do czasu adopcji, dopóki nie 
znajdziemy im domu. Mamy też 
zwierzęta w różnych płatnych ho-
telikach, ludzie zrzucają się, robimy 
zbiórki internetowe i opłacamy 
tym zwierzętom pobyt w hotelach. 
Zależy nam na tym, żeby nie trafiły 
do schroniska, bo po prostu łatwiej 
takiego psiaka socjalizować, jeśli 
przebywa wśród ludzi, w domo-
wym otoczeniu.

– Są teraz jakieś pieski do 
adopcji?

– Tak. Mam teraz trzy, już 
duże, szczeniaki, półroczne szcze-
niaki – suczki, które będą średniej 
wielkości pieskami. Bardzo sympa-
tyczne i przyjazne. Mamy starszego 
pieska Freda, który od dłuższego 
czasu szuka domu, jednak ludzie 
niechętnie adoptują starsze pie-
ski. Jest bardzo miły, wychowany, 
nauczony czystości. Mamy suczkę 
Sonę w Toruniu, jest troszeczkę 
wycofana, ale bardzo sympatyczna 
i szuka domu. Mamy też koty, któ-
re są u naszej zaprzyjaźnionej Oli 
w Kocińcu w Toruniu. Na stronie 
Kocińca na Facebooku można zna-
leźć dużo kotów do adopcji, szuka-
jących domu. 

– Gdzie te pieski można zo-
baczyć?

– Na naszej stronie fejsbu-
kowej, pod nazwą Fundacja Inter 
Pares. Mamy też stronę Adop-
siaki Fundacji Inter Pares i tam 
są wszystkie nasze pieski. Są ich 
zdjęcia w albumach do obejrzenia. 
Teraz czekają na otwarcie naszego 
przedsiębiorstwa ekonomii spo-
łecznej. Prowadziliśmy warsztaty, 
półkolonie w formie warsztatów 
dla dzieci ze świetlicy socjotera-
peutycznej w Golubiu-Dobrzyniu. 
Przez cały sierpień dzieci przeby-
wały u nas w pracowni na rynku 
golubskim, organizowaliśmy różne 
wyjazdy, spotkania, gry. Były to 
warsztaty o profilu przeciwdzia-
łania uzależnieniom i przemocy 
w rodzinie. Przyjeżdżał do nas pan 
psycholog z Torunia, który prowa-
dził warsztaty z dziećmi. Przywiózł 
raz narkogogle i alko gogle, dzieci 
robiły po rynku golubskim slalom 
i w zasadzie zakończyło się to suk-
cesem. Robiliśmy też ponadto wła-
śnie zajęcia z naszymi psiakami. 
Przyjeżdżały na nie nasze psy, bez-
domniaki, które z dziećmi odbywa-
ły różne gry i zabawy w pracowni. 
Dzieciom bardzo się podobały za-
jęcia ze zwierzakami. Raz też Ola 
z Kocińca przyjechała z kotami.

– Planujecie też kursy kom-
puterowe.

– Tak, kursy będą odbywały się 
na razie raz w tygodniu, w week-
endy. Będą przeznaczone dla star-
szych dzieci i dorosłych, w zasadzie 
dla wszystkich, gdyż seniorów też 
zapraszamy. Każda grupa wiekowa 
powyżej dwunastego roku życia. 
Będą to kursy trzymiesięczne, które 
będą uczyć podstaw pracy na pro-
fesjonalnych programach graficz-
nych. Po ukończeniu trzech takich 
trzymiesięcznych kursów myślę, że 
osoba która je przejdzie będzie na 
tyle doświadczona, że będzie w sta-
nie wykonać podstawowe prace 
jako grafik komputerowy.

– Kto będzie prowadził te 
zajęcia?

– Na razie ja będę prowadzić 
zajęcia, a z czasem mam nadzie-

ję, że ludzie których zatrudniamy 
przejmą te obowiązki ode mnie, 
gdy doszkolą się w ramach projek-
tu, w którym uczestniczymy. Będą 
mieli szkolenie, które podniesie ich 
poziom kwalifikacji.

– To znaczy, że masz do-
świadczenie w tej branży.

– Tak, od lat prowadzę dzia-
łalność reklamową w Warszawie. 
Mam swoją firmę, która działa dość 
dobrze i mam duże doświadczenie 
w tej branży.

– Więc to będą zajęcia pro-
wadzone w oparciu o to do-
świadczenie?

– Tak.
– Czyli jego celem będzie 

przygotowanie do...
– Do pracy grafika.
– Do tworzenia reklam?
– Nie tylko reklam. Do wszel-

kiego rodzaju projektów graficz-
nych komputerowych: plakatów, 
zaproszeń, własnych kreacji arty-
stycznych komputerowych. Ktoś 
może się w tym realizować, w kom-
puterze jako medium artystycz-
nym... niekoniecznie musi to być 
płótno czy papier.

– A na jakim oprogramowa-
niu prowadzone będą szkolenia?

– To będzie pakiet Adobe, 
najczęściej używany. Dzięki do-

tacji którą otrzymaliśmy z TŁO-
K-u mamy dofinansowanie na 
stworzenie trzech miejsc pracy, 
możemy zakupić sprzęt i programy 
odpowiedniej jakości, żeby kursy 
były na najwyższym poziomie pro-
fesjonalnym. Dodatkowo będziemy 
organizować kurs rysunku i malar-
stwa sztalugowego dla małej grupy 
pięcioosobowej. Możliwe, że te gru-
py będą dwie jeśli będzie większe 
zainteresowanie. To będzie podsta-
wowy kurs tradycyjnego rysunku 
i malarstwa.

– Kto poprowadzi ten kurs?
– Były wykładowca Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, któ-
ry ma duże doświadczenie w tej 
dziedzinie, na przemian z naszymi 
pracownikami.

– Gdzie Fundacja Inter Pares 
prowadzi swoją działalność?

IS: Nasza siedziba znajduje się 
w Rodzonem pod Golubiem-Do-
brzyniem, ale wynajmujemy też 
lokal na rynku starówki golubskiej. 
To jest ulica Rynek 15 i każdego za-
interesowanego współpracą zapra-
szamy pod ten adres.

Rozmawiał:
 Tomasz Kurjata

fot. Fundacja Inter Pares

Tego wywiadu możesz posłuchać w wersji audio pod 
adresem:

https://soundcloud.com/wydawnictwo-promocji-re-
gionu/rozmowa-z-iwona-sawicka-prezesem-fundacji-
inter-pares

lub skanując kod QR:

O bezpieczeństwie z seniorami 
Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu spotkał się z se-
niorami z gminy Ciechocin. Aspirant sztabowy Andrzej Wieczorkowski rozmawiał 
z mieszkańcami swojego rejonu, przestrzegając przed oszustami metodą ,,na 
wnuczka i ,,na policjanta”. 

Gmina Ciechocin

Dzielnicowy spotkał się 
z seniorami z Dziennego Domu 
Pobytu w Nowej Wsi, aby poroz-
mawiać z nimi na temat bezpie-
czeństwa w miejscu zamieszka-
nia. 

– Policjant omówił i przed-
stawił zebranym zagrożenia 
związane z oszustwami popeł-
nianymi głównie na szkodę osób 
starszych – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP Go-

lub-Dobrzyń. – Przypominał 
również o zasadach prawidło-
wego zabezpieczenia mienia 
oraz o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa na drodze, 
w szczególności o noszeniu ele-

mentów odblaskowych przez 
niechronionych uczestników 
ruchu drogowego.

Aspirant sztabowy An-
drzej Wieczorkowski przekazał 
informację o aplikacji „Moja 
Komenda” i „Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa” za-
chęcając  jednocześnie miesz-
kańców do korzystania z tej 

wygodnej metody kontaktu 
społeczeństwa z Policją.

Na zakończenie spotkania 
wszyscy uczestnicy otrzyma-
li broszury informacyjne pt. 
,,Uwaga na oszustów” oraz pt. 
,,Zanim zaciągniesz pożyczkę”.

(ToB)
fot. KPP
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VAG Royal po raz trzeci
GOLUB-DOBRZYŃ  W ubiegłą sobotę golubski zamek ponownie opanowali Niemcy. Tym razem jednak 
zamiast rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, na przy-
zamkowym placu zaroiło się od aut spod znaku VAG w ramach VAG Royal 3

Zlot fanów samochodów kon-
cernu Volkswagen Aktiengesell-
schaft na golubsko-dobrzyńskiej 
ziemi odbył się już po raz trzeci. 
Organizatorem wydarzenia jest 

grupa pasjonatów z naszego mia-
sta. 

– Zainteresowanie imprezą 
z roku na rok jest coraz większe 
 – mówi Michał Zarębski, czło-

nek VAG Familia Golub-Dobrzyń. 
– Pogoda trochę pokrzyżowała 
nam plany, bo od rana było dość 
pochmurno i niektórzy zrezy-
gnowali z przyjazdu. Ale mimo to 
mamy tu znowu wiele ciekawych 
aut. Pokuszę się nawet o stwier-
dzenie, że jest ich więcej niż 
w ubiegłym roku.

Oczywiście nie każde auto 
wyprodukowane w niemieckim 
koncernie mogło dostąpić za-
szczytu wzięcia udziału w zlocie. 
Kilkuosobowa komisja już kilka 
miesięcy wcześniej rozpatrywała 
zgłoszenia pasjonatów z całej Pol-
ski. Jury brało pod uwagę przede 

wszystkim wyjątkowość zgła-
szanej maszyny. I rzeczywiście, 
odwiedzający sobotnią wystawę 
nie uświadczyli tzw. agrotuningu, 
czyli spoilerów z kartonu czy wlo-
tów powietrza z rur PCV. Widać 
było, że właściciele włożyli w swo-
je auta nie tylko mnóstwo pracy, 
ale też, a może przede wszystkim, 
dużo serca. W przerwach pomię-
dzy podziwianiem VAG-ów można 
było posilić się przy foodtrucku, 
a o odpowiednią oprawę muzycz-
ną zadbał DJ Thomaz. 

Czy w planach są kolejne edy-
cje VAG Royal?  

– Z roku na rok nabiera-

my doświadczenia i na pewno 
w przyszłym roku będziemy 
chcieli zorganizować kolejny zlot 
 – mówi Michał. – Rozważamy 
dopuszczenie do udziału w wy-
darzeniu samochody spoza grupy 
VAG.  W miarę dalszego rozwo-
ju naszego stowarzyszenia bę-
dziemy chcieli też zorganizować 
dwudniowy zlot, choć to o wiele 
większe wyzwanie logistyczne. 
Najważniejsze jednak dla nas jest 
to, żeby z roku na rok podnosić 
poziom imprezy i zwiększać zain-
teresowanie tym wydarzeniem. 

Tekst i fot. (LB)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Dla młodych odkrywców
Komplet laptopów dla całej klasy, aparat fotograficzny, kamera HD i pokaźny 
zestaw czujników badających rożne zjawiska fizyczne – to zawartość mobilnej 
pracowni dydaktycznej, która trafiła do Szkoły Podstawowej w Węgiersku.

Gmina Golub-Dobrzyń

Pracownia umieszczona jest 
w dwóch metalowych szafach 
i ma posłużyć przy prowadze-
niu lekcji fizyki, chemii, biologii 
i przyrody.

– Cieszę się, że udało się ścią-
gnąć pracownię do naszej szkoły 
– mówi dyrektor Urszula Aren-
towicz. – Wcześniej nauczyciele 
musieli zapoznać się z możliwo-

ściami pracowni i uczestniczyli 
w zajęciach we Włocławku.

Przekazanie pracowni na-
stąpiło 12 września w siedzibie 
Kujawsko Pomorskiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli we Włocław-
ku. To właśnie ta instytucja po-
zyskała i udostępnia pracownie 
szkołom. W odebraniu pracowni 
uczestniczyła dyrektor szko-

ły w Węgiersku oraz sekretarz 
gminy Golub-Dobrzyń Krzysztof 
Pieczka.

W skład pracowni wchodzą 
m.in. kamera, mikroskop, aparat 
fotograficzny oraz komputery 
przenośne wraz z oprogramowa-
niem do dydaktycznych zestawów 
pomiarowych, takich jak: pomiar 
temperatury, światła, natężenia 

prądu, ciśnienia, wilgotności, pH 
oraz dwutlenku węgla i tlenu. 
Czujniki służą do bezpośredniej 
obserwacji zjawisk przyrodni-
czych, dokonywania pomiarów 
i ich dokumentowania, a lekcje 
prowadzone z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii roz-
wijają kreatywność, umiejętność 
dokonywania analiz i pracy ze-

społowej.
Szkoły, które otrzymują pra-

cownie mobilne będą dzielić się 
tzw. dobrą praktyką i umieszczać 
wypracowane przez siebie mate-
riały edukacyjne na Kujawsko-Po-
morskiej Platformie EDUPOLIS.

(pw)
fot. nadesłane
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sokół przegrywa w końcówce
PIŁKA NOŻNA  W 6. kolejce kujawsko-pomorskiej IV ligi Sokół Radomin zmierzył się u siebie z Mustan-
giem Ostaszewo. Drużyna Sławomira Rożka przegrała 0:1, tracąc bramkę w doliczonym czasie gry 

Po zeszłotygodniowym gład-
kim rozprawieniu się z beniamin-
kiem okręgówki Unią Wąbrzeźno 
3:0, Sokół z optymizmem podcho-
dził do sobotniego spotkania. Tym 
bardziej, że Mustang w zeszłym 
tygodniu musiał uznać wyższość 
innej ekipy z naszego powiatu, Pro-
mienia Kowalewa Pomorskiego. 
Niestety, od początku mecz układał 
się słabo dla ekipy z Radomina. Go-
ście równo z pierwszym gwizdkiem, 
kolokwialnie mówiąc, „wsiedli” na 
gospodarzy, nie schodząc praktycz-
nie z ich połowy przez pierwszy 
kwadrans spotkania. Po początko-
wej nawałnicy podopieczni trenera 
Rożka zaczęli się odgryzać, czego 
efektem była okazja Krzysztofa 

Czajkowskiego z 21. minuty. Jed-
nak refleksem popisał się golkiper 
Mustanga, wygarniając mu piłkę 
spod nóg. Sokół ewidentnie nie 
mógł złapać odpowiedniego rytmu 
i z minuty na minutę w drużynie 
widoczna byłą narastająca frustra-
cja. Z ciekawszych akcji w pierwszej 
połowie warto wspomnieć jeszcze 
o sytuacji z 39. minuty, kiedy to po 
silnym strzale napastnika gości ko-
lejną kapitalną interwencją popisał 
się Miłosz Szponikowski.

Druga połowa w wykonaniu 
„Sokołów” byłą zdecydowanie lep-
sza. Zespół był agresywny i lepiej 
operował piłką. Gospodarze stwo-
rzyli sobie kilka dobrych sytuacji, 
jednak szczęście tego dnia zdecy-

dowanie nie chciało się do nich 
uśmiechnąć. I kiedy wydawało się, 
że mecz zakończy się bezbramko-
wym remisem, sędzia podyktował 
dyskusyjnego karnego dla gości, 
wykorzystanego przez Błażeja Wa-
cha.

Po tym spotkaniu Sokół z do-
robkiem siedmiu punktów zajmuje 
8. miejsce w tabeli ze stratą jede-
nastu oczek do liderującego Zawi-
szy Bydgoszcz. W przyszłą sobotę 
drużyna z Radomina uda się na 
mecz z wiceliderem tabeli, Cyklo-
nem Kończewice, który uległ w tej 
kolejce na wyjeździe Promieniowi 
Kowalewo Pomorskie 0:1.

Tekst i fot. (LB)

Trzy PyTANIA dO… TreNerA SOKOŁA rAdOmIN, 
SŁAwOmIrA rOŻKA
1. Czy zgodzi się Pan z twierdzeniem, że nie weszliście dobrze w to spotka-
nie i nie mogliście złapać odpowiedniego rytmu gry?
– Zgadzam się. Weszliśmy w mecz bardzo źle, a dodatkowo przeciwnik był bar-
dzo dobrze zorganizowany. Te dwa czynniki spowodowały to, że od początku 
spotkania strasznie męczyliśmy i nie potrafiliśmy odpowiednio zareagować na 
boiskowe wydarzenia.

2. Sokół rozegrał już sześć spotkań ligowych. Jak Pan oceni grę zespołu 
od początku sezonu? Jest Pan zadowolony z postawy drużyny?
– Początek sezonu określiłbym jako średni jeżeli chodzi o zdobycz punkto-
wą. Natomiast jeśli chodzi o grę to patrząc całościowo przez większość czasu 
wyglądała ona dobrze. Wciąż jednak zdarzają się nam przestoje które trzeba 
wyeliminować. W meczach, w których traciliśmy punkty kluczowa była nasza 
skuteczność, a raczej jej brak. Nie potrafimy otwierać wyników mimo stworzo-
nych dogodnych ku temu sytuacji.

3. Jak obecnie wygląda sytuacja kadrowa Waszej drużyny? Jacy zawodni-
cy są wyłączeni z gry? Czy dokonaliście ostatnio jakichś wzmocnień?
– Niestety, w tej rundzie nawiedziła nas plaga kontuzji. Od początku rozgry-
wek nie mogą zagrać z tego powodu Dawid Wesołowski, Karol Filiński oraz 
Rafał Stefański. Dopiero od dwóch tygodni normalnie trenują Miłosz Piotrow-
ski i Przemek Jachowski – wcześniej także przechodzili rekonwalescencje. Jeśli 
chodzi o wzmocnienia, to okienko skończyło się z końcem sierpnia, ale „skorzy-
staliśmy” z wycofania się z rozgrywek Iskry Ciechocin i pozyskaliśmy Sebastia-
na Nurkowskiego. Mimo kontuzji, obowiązków służbowych i innych mniejszych 
spraw nie możemy szukać wymówek. Każdy, kto wchodzi na boisko musi być 
gotowy do gry.

SOKóŁ rAdOmIN 
VS.

muSTANg OSTASzewO

0 (0: 0) 1
Skład:

M. Szponikowski – K. Muchewicz, D. 
Muchewicz, Czajkowski, P. Jachowski, 
W. Jachowski, K. Marcinkowski (46’ 
Bruzdewicz), P. Marcinkowski (80’ 
Luks), M. Piotrowski (46’ Piotrowski), 
P. Piotrowski, K. Szponikowski (70’ P. 
Jachowski)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Piłka nożna

Bez punktów z Gwiazdą
W weekend Drwęca Golub-Dobrzyń podejmowała Gwiazdę Starogród. Ekipa 
z podchełmińskiej wioski wygrała z podopiecznymi Pawła Peplińskiego 3:2.

Sobotnie spotkanie przy ulicy 
Sportowej toczyło się w niezłym 
tempie. Goście postawili naszym 
zawodnikom twarde warunki, pre-

zentując się dobrze zarówno pod 
względem fizycznym, jak i technicz-
nym. Gwiazda nękała naszą defen-
sywę szybkimi kontrami. Pierwszy 

gol dla gości padł po słabym wy-
prowadzeniu piłki przez obrońców 
Drwęcy, co skrzętnie wykorzystali 
przyjezdni, przechwytując piłkę 
w środku pola i przeprowadzając 
udaną akcję bramkową. Cztery mi-
nuty później wyrównującą bram-
kę, po indywidualnej akcji i strzale 
z dystansu, zdobył Kacper Piotrow-
ski. W drugiej połowie Gwiazda 
nadal narzucała gospodarzom 
swój styl gry, dzięki nieustępliwym 
środkowym pomocnikom i bardzo 
mobilnym skrzydłom. W 58. Mi-
nucie, po błędzie przy kryciu, do-
granie z rzutu rożnego na bramkę 

zamienił napastnik gości i było 2:1 
dla Gwiazdy. W 64. minucie Dariusz 
Gołoś wyrównał stan meczu pew-
nie wykorzystując rzut karny. Nie-
stety, dziesięć minut przed końcem 
spotkania strzał z dystansu Marko 
Gorczycy odbił się od nierównej 
murawy i goście wyszli na prowa-
dzenie, którego nie oddali już do 
końcowego gwizdka.

W spotkaniu nie mógł wystąpić 
podstawowy bramkarz, Rafał Boja-
nowski który zmaga się z urazem, 
którego nabawił się w końcówce 
spotkania z LZS-em Świedziebnia. 
O ocenę jego zmiennika, Karola Żu-
chowskiego, poprosiliśmy kierow-
nika drużyny Błażeja Jagielskiego.

– Karol ma doświadczenie wy-
niesione z zespołów juniorskich. 
W meczu z Gwiazdą Starogród bar-
dzo dobrze grał na przedpolu i po-
prawnie kierował defensywą, ale 
niestety nie miał zbyt wiele do po-

wiedzenia przy straconych golach.
Drwęcę w przyszłym tygodniu 

czeka kolejny niełatwy pojedynek. 
W sobotę o 16.00 piłkarze trenera 
Peplińskiego zagrają na wyjeździe 
derbowy pojedynek z Pogromem 
Zbójno.

(LB), fot. archiwum

drwęcA gOlub-dObrzyń 
VS.

gwIAzdA STArOgród

2 (1: 1) 3
Gole

Piotrowski, D. Gołoś

Skład:

Żuchowski- Jagielski, Studziński, 
Pietrzykowski, Gołoś- Piotrowski, 
Szyjkowski (82’ Szwaracki), Rut-
kowski (65’ Buczyński), Modrze-
jewski (45’ Pagie K.) - Pagie A. 
(Niburski 70’) Sitkowski


