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Potok wymywa drogę
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Mieszkańcy Białkowa skarżą się na 
stan tzw. „drogi do dyskoteki”. Okazuje się, że problem przy-
chodzi falami. Dosłownie...
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– Gdy przychodzi jesień to 
jest makabra – komentują miesz-
kańcy Białkowa.

Z pozoru zwykła, gruntowa 
droga podczas deszczu zamienia 
się w rzekę. Skutkuje to częsty-
mi i dużymi ubytkami w jezdni. 
Ostatnie ulewy szczególnie dały 
się we znaki mieszkańcom. Woda 
falami spływała z wyżej położo-
nych terenów i całkowicie zale-
wała drogę. 

– Po ostatnich opadach po-
wstała koło sąsiadów taka dziu-
ra, że wchodziło w nią całe koło 
z błotnikiem. Nie dało się przeje-
chać – opowiada Sandra Szlejer. 

– Woda spłynęła przez drogę 
i zalała mi wszystko aż pod dom 
– dodaje Henryk Lewandowski. 

– Wszystko leci do mnie, dlate-
go przekopaliśmy brzeg drogi. 
O dziurach nie wspomnę. 

Trasa biegnie obok ok. 15 
domów, jest łącznikiem z gminą 
Radomin. Może służyć także jako 
objazd do Golubia-Dobrzynia. 
W pobliżu znajduje się piekarnia 
i inne przedsiębiorstwa. Ruch jest 
tutaj duży.  

– Po ulewach zapalałem cią-
gnik 10 razy dziennie, wyciągałem 
kierowców nawet w nocy – mówi 
Ryszard Szlejer. – Mieszkam tu 27 
lat i sam naprawiałem tę drogę, 
bo kiedyś dzieci nie mogły wyjść 
do szkoły. Chciałbym, aby teraz 
ktoś nam pomógł. Ta droga po-
winna być naprawiana stopniowo, 
ale porządnie. Brakuje materiału. 

Moim zdaniem trzeba też dokoń-
czyć wytyczanie drogi, wyprosto-
wać ją. Może warto zrobić rów. 
Woda przelewa się i tworzy praw-
dziwe wyrwy. 

– Wożę synka do przedszko-
la – opowiada Agnieszka Pankie-
wicz. – Gdy pojawiają się dziury 
i błoto to szkoda mi samochodu 
i czasami nawet zostawiam go na 
drodze. Boję się, że go uszkodzę. 
Wielokrotnie zgłaszaliśmy pro-
blem pani sołtys, ale to nie daje 
zadowalającego rezultatu. Podob-
no będzie kamień na wiosnę, ale 
nie wiadomo, na którą. 

W największe dziury miesz-
kańcy sami wrzucali kamienie. 
Opowiadają, że często wyciągali 
się nawzajem z błota, aby dotrzeć 
do pracy. Ostatnio przejechała 

tędy równiarka, jest lepiej. Do 
czasu kolejnej ulewy. Mieszkańcy 
twierdzą, że stan drogi odstrasza 
też potencjalnych nowych miesz-
kańców. 

– Nie mówimy już nawet 
o asfalcie, potrzebny jest tu ka-
mień do utwardzenia drogi. Ile 
razy muszą puścić równiarkę, 
przecież droga jest ciągle wymy-
wana. To duży koszt. Zamiast tyle 
razy jeździć równiarką, można 
kupić materiał – mówi Sandra 
Szlejer. 

Zwróciliśmy się do Urzędu 
Gminy Golub-Dobrzyń z zapyta-
niem o opisywaną drogę. W spra-
wie zabrała głos również sołtys 
Białkowa Karolina Rosołowska. 

– Rozmawiałam już z miesz-
kańcami na ten temat. Droga jest 
naprawiana, równiarka jeździ, 
może efekty nie są idealne, ale 
warunki atmosferyczne nie po-
zwalają na nic lepszego – twier-
dzi Karolina Rosołowska. – Wójt 
również ma świadomość, że ta 
droga nie jest zbyt dobra i wy-
maga bieżącej naprawy. Mamy 
w Białkowie dziewięć dróg dojaz-
dowych, każda z rozgałęzieniami, 
a na to przypada tylko kilometr 
drogi asfaltowej. Trzeba więc na-

prawiać także inne jezdnie. Biał-
kowo ma fundusz sołecki, który 
jest przeznaczony na utrzymanie 
dróg. Jeżeli inne nawierzchnie nie 
będą pilnie wymagać naprawy, 
więcej kamienia przeznaczymy 
na „drogę do dyskoteki”. Trzeba 
pamiętać, że w wyniku intensyw-
nej jazdy i warunków atmosfe-
rycznych, pomimo chęci i dużego 
nakładu pracy, ta trasa dalej nie 
będzie w świetnym stanie. Na 
pewno obecny stan rzeczy nie 
jest złą wolą sołtysa i radnej, ope-
ratora równiarki ani nikogo inne-
go. Szkoda, że mało mieszkańców 
przychodzi na zebrania, aby się 
wypowiedzieć. Sprawę trzeba 
rozwiązać – kończy sołtys. 

– Bieżące utrzymanie dróg 
jest kwestią działalności sołtysa 
z radą sołecką, a my ściśle z nimi 
współpracujemy. Jednak jak naj-
bardziej odpowiadamy na zgło-
szenia i działamy. Przyjęliśmy 
zgłoszenie i zareagujemy – za-
pewnia sekretarz gminy Krzysz-
tof Pieczka. 

Pozostaje czekać do rozwią-
zania problemu… lub do kolejnej 
ulewy. Woda nadal płynie.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Równiarka przejechała, ale zostały jeszcze ślady po wymyciu przez wodę 
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Gmina Radomin
Bezpieczniejsze skrzyżowanie?
Zarząd Dróg Wojewódzkich, w po-
rozumieniu z gminą Radomin, 
pracuje nad rozwiązaniami, które 
mają zwiększyć bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 534 z trasą w kierunku Szafarnii
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Powiat
„Szlakiem Chopina” 
już po raz 50.
W niedzielę z Ośrodka Chopinow-
skiego w Szafarni wystartował jubi-
leuszowy 50. Rajd Pieszy „Szlakiem 
Chopina”. W imprezie wzięło udział 
prawie 600 uczestników
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obywatelska postawa 
GOLUB-DOBRZYŃ  W środowy wieczór 4 października na uli-
cach Golubia-Dobrzynia mogło dojść do nieszczęścia, bo po 
mieście fiatem poruszała się pijana 47-latka. Tragedii zapobie-
gła inna kobieta, która w porę zaalarmowała policję 
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Gmina Golub-Dobrzyń

Poszukują filmowców – ekologów 
Gmina Golub-Dobrzyń kontynuuje działania proekologiczne. Od września w szko-
łach na jej terenie trwa m.in. zbiórka makulatury, a najnowszym pomysłem na 
promowanie ekologii jest film. Gmina liczy na inwencję mieszkańców i w tym 
celu ogłosiła konkurs. 

Organizatorzy dopuszczają 
każdy rodzaj filmu, byleby mieścił 
się w temacie i nie był dłuższy niż 
10 minut. Produkcje mają odpo-
wiadać na hasło: „Ekofilm promu-
jący ekologiczną Gminę Golub-Do-
brzyń”. W konkursie mogą wziąć 
udział mieszkańcy gminy. Czasu 
na nakręcenie dzieła jest sporo, 

bo prace można dostarczyć do 24 
kwietnia przyszłego roku. Roz-
strzygnięcie powinno nastąpić 21 
maja. Nagrody otrzymają najlep-
sze trzy filmy. 

Gmina Golub-Dobrzyń przy-
kłada sporą uwagę do ekologii. 8 
czerwca odbyła się pierwsza w hi-
storii gala Ekolaurów, podczas któ-

rej nagrodzeni zostali najbardziej 
proekologiczni przedsiębiorcy oraz 
dzieci, które brały udział w zbiór-
kach makulatury. Rozstrzygnięte 
zostały także poprzednie konkursy 
np. na stworzenie dekalogu mło-
dego ekologa. Nagrodzono również 
najbardziej proekologiczne szkoły.

(pw)

Około 22.00 na telefon alarmo-
wy policji zadzwoniła zaniepokojo-
na kobieta, która poinformowała, 
że na terenie Golubia-Dobrzynia 
porusza się kierowca osobowego 
fiata, a jego zachowanie budzi po-
dejrzenie, co do stanu trzeźwości. 

– Wysłani we wskazane miej-
sce funkcjonariusze zauważyli 
opisywany pojazd, jednak ten nie 
od razu zatrzymał się do kontroli, 
pomimo wyraźnych policyjnych 
sygnałów świetlnych i dźwięko-
wych – tłumaczy asp. sztab. Mał-
gorzata Lipińska z KPP w Golubiu-

Dobrzyniu. – Gdy ostatecznie auto 
się zatrzymało okazało się, że za 
kierownicą siedzi 47-letnia miesz-
kanka gminy Golub-Dobrzyń. 

Policjanci sprawdzili trzeź-
wość kobiety. Alkotest wykazał 
w jej organizmie prawie dwa pro-
mile alkoholu.

– Postawa kobiety, która 
o sytuacji tej zaalarmowała po-
licję, z całą pewnością zasługuje 
na pochwałę oraz uznanie i jest 
warta naśladowania – dodaje asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Pamiętaj-

my! Reagując w takich sytuacjach, 
przyczyniamy się do poprawy bez-
pieczeństwa i możemy zapobiec 
ewentualnej tragedii spowodo-
wanej przez nieodpowiedzialnych 
ludzi.

Zatrzymana 47-latka jeszcze 
długo nie wsiądzie za kółko. Oka-
zało się, że już wcześniej sąd zaka-
zał jej prowadzenia pojazdów na 
trzy lata za jazdę „na podwójnym 
gazie”. Teraz kobiecie grozi do pię-
ciu lat pozbawienia wolności. 

(ToB)

Koło ruszyło 
na południe 
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Węgiersku 
oraz sympatycy tej organizacji wzięli udział w trzy-
dniowym wyjeździe na południe Polski oraz do Pragi.

Gmina Golub-Dobrzyń

W wycieczce wzięło udział 17 
osób. 26 września uczestnicy wy-
jazdu zwiedzili Twierdzę Kłodzko 
oraz Błędne Skały w Górach Sto-
łowych. Następnego dnia space-
rowali ulicami Pragi, podziwiając 
m.in. most Karola oraz Pałac Pre-
zydencki. 

Ostatniego dnia punktami 
wycieczki były: spacer po parku 
zdrojowym w Kudowej Zdrój oraz 
zdobycie Szczelińca Wielkiego, 
najwyższego szczytu Gór Stoło-
wych. 

(pw)
fot. nadesłane

Powiat

Rolnicy po nową wiedzę 
W przyszłym tygodniu w Golubiu-Dobrzyniu i Radominie odbędą się szkolenia 
dla rolników na temat OSN-ów. 

OSN to Obszary Szczegól-
nie Narażone, a więc tereny, na 
których należy ograniczyć prze-
dostawanie się azotu ze źródeł 
rolniczych do wód powierzch-
niowych i gruntowych. Nasze 
województwo od 2018 roku zo-
stanie w całości objęte OSN-ami, 

a co za tym idzie,  szeregiem zo-
bowiązań. 

– Do tej pory obowiązywał 
czteromiesięczny okres prze-
trzymywania nawozów natural-
nych, a teraz zostanie wydłużony 
do sześciu miesięcy – tłumaczy 
Karolina Żydziak z biura powiato-

wego Kujawsko-Pomorskiej Izby 
Rolniczej w Golubiu-Dobrzyniu. 
– Należałby zatem dobudować 
płytę obornikową i zbiornik na 
gnojówkę lub gnojowicę, bądź 
zmniejszyć hodowlę zwierząt. 
Zmniejszenie obsady zwierząt 
doprowadzi do spadku produkcji 
krajowej wieprzowiny i uzależni 
Polskę w jeszcze większym stop-
niu od importu. To samo tyczy 
się innych sektorów. O tym, ja-
kie inne zobowiązania zostaną 
postawione przed rolnikami, 
będzie można dowiedzieć się na 
szkoleniu. 

W naszym powiecie przewi-
dziane są dwa szkolenia: w środę 
18 października o 10.00 w Urzę-
dzie Gminy Golub-Dobrzyń oraz 
dzień później o tej samej godzi-
nie w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Radominie. 

(ToB)
fot. archiwum



Czwartek 12 października 2017 AktuAlności 3  GOLUB–CGD.PL

Bezpieczniejsze skrzyżowanie? 
GMINA RADOMIN  W ostatnich tygodniach na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 534 z trasą w kierun-
ku Szafarni doszło do kilku groźnych wypadków. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w porozumie-
niu z gminą Radomin, pracuje nad rozwiązaniami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w tym miejscu. 
Jednym z możliwych scenariuszy może być dobudowanie lewoskrętu 
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Firma P.H.U GRA-MAR 
poszukuje 

KOORDYNATORA TECHNICZNEGO 
z prawem jazdy kat. B 

z doświadczenie w branży budowlanej, 
osoba dyspozycyjna. 

Wszelkie dodatkowe informacje 
pod numerem 694-168-958 

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

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

SPAWACZ

Osoba zatrudniona na rekrutowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

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

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

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

Wymagania:

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

Oferujemy:

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

 Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

 Przyjazną atmosferę

 Możliwość rozwoju zawodowego

 Atrakcyjne wynagrodzenie

W związku z rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

SPAWACZ
Osoba zatrudniona na rekrutowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

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

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

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

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

Wymagania:

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

Oferujemy:

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

R E K L A M A

 –  Ostatnio w Urzędzie Mar-
szałkowskim toczyły się rozmowy 
z udziałem przedstawicieli gminy 
o możliwości wspólnej realizacji 
zadania – wyjaśnia Sebastian Bo-
rowiak, zastępca dyrektora ZDW 
w Bydgoszczy. – Gmina zobowią-
zała się w ich trakcie przygotować 
niezbędną dokumentację projek-
tową i pozyskać grunt konieczny 
do poszerzenia pasa drogowego.

Kolejnym krokiem ma być 
przygotowanie porozumienia 
o sfinansowaniu prac budowla-
nych.

– Wszystkie inwestycje na 
drogach wojewódzkich, przygoto-
wywane we współpracy z samo-
rządami lokalnymi, traktowane są 

w sposób priorytetowy – zapew-
nia Sebastian Borowiak. – Warto 
zaznaczyć, że temat poprawy bez-
pieczeństwa na drodze wojewódz-
kiej nr 534 w rejonie miejscowości 
Szafarnia był już wcześniej przed-
miotem analiz. Przed kilkoma laty, 
by ograniczyć liczbę niebezpiecz-
nych zdarzeń, wydłużone zostały 
podwójne linie ciągłe na drodze 

wojewódzkiej, by wyeliminować 
wyprzedzanie pojazdów tuż przed 
skrzyżowaniem. Zlecony został też 
audyt bezpieczeństwa, który jako 
jedno z rozwiązań wskazywał do-
budowanie lewoskrętu. Jego wyni-
ki zostaną wzięte pod uwagę pod-
czas prac nad projektem.

W ostatnich tygodniach pro-
blem skrzyżowania znów stał się 

widoczny. W połowie września 
zderzyły się dwa auta, a jedno 
z nich dachowało.  Pod koniec mi-
nionego miesiąca doszło do kolej-
nego wypadku, w wyniku którego 
cztery osoby trafiły do szpitala. Za 
każdym razem przyczyną zdarze-
nia były wymuszenie pierwszeń-
stwa przejazdu ze strony kierow-
ców, którzy chcieli skręcić w drogę 

powiatową w kierunku Szafarni. 
– Problem tego skrzyżowa-

nia był już poruszany wielokrot-
nie – tłumaczy Łukasz Szyjkowski 
z referatu infrastruktury Urzędu 
Gminy Radomin.  – W przeszłości 
padła propozycja, żeby ustawić 
znak „STOP” od strony Szafar-
ni, jednak to mijało się z celem, 
ponieważ nie ma tam problemu 
z widocznością. Obecnie temat 
jest w toku, pan wójt odbył spo-
tkanie z przedstawicielami ZDW 
i stosowna dokumentacja będzie 
przygotowywana.

Do tematu wrócimy. 

Tomasz Błaszkiewicz
fot. KPP Golub-Dobrzyń

W  s k R ó c I e
GOLUB-DOBRZYŃ kolarskie emocje  
W niedzielę 15 października o 10.30 wystartuje trzecia edycja wyścigu „Golub-Dobrzyń Agrolok MTB Mara-

thon”. Start i meta przy ul. Sosnowej 2A (przy hali sportowej). Zapisy są przyjmowane do 13 października, do godz. 
15.00. Istnieje także możliwość dokonania zapisów w dniu zawodów, od 8.00 do 9.30. Regulamin i szczegółowe 
informacje na stronie: facebook.com/osirgd. Nasz Tygodnik jest patronem medialnym tego wydarzenia.

(ToB)
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

KOWALEWO POMORSKIE  Sierakowo to mała wieś leżąca tuż 
obok Kowalewa Pomorskiego. Granica między miastem a so-
łectwem właściwie się zaciera, ze względu na zwartą zabudo-
wę. Sołtysowaniem zajmuje się Marta Pawlik-Śliwa

R E K L A M A

Kadencję  rozpoczęła w 2015 
roku, gdy wygrała wybory so-
łeckie z poprzednim sołtysem 
Lubomirem Zglińskim. Do star-
towania namówili ja mieszkań-
cy. Jak sama mówi, z pracą na 
rzecz lokalnego społeczeństwa 
miała już doświadczenie, gdyż 
w 2007 roku, wspólnie z aktyw-
nymi mieszkankami,  reaktywo-
wała w Sierakowie Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Do dziś jest jego 
przewodniczącą. Marta Paw-
lik-Śliwa jest mężatką, powadzi 
własną działalność usługową 
w sferze rachunkowości. Mąż 
Rafał również prowadzi działal-
ność, ale w sektorze rolniczym.

Wieś Sierakowo zamiesz-
kuje 320 mieszkańców. Młode 
pokolenie pracuje w lokalnych 
zakładach, natomiast starsi 
mieszkańcy zajmują się uprawą 
ziemi. 

– Czy budżet  wystarcza 
na potrzeby sołeckie? 

– Budżet wynosi około 18 tys. 
zł i to musi wystarczyć. Więk-
szość środków, bo aż 75 proc. 
przeznaczamy na utrzymanie 
dróg lokalnych, których w sołec-
twie mamy 11 kilometrów. Są to 
drogi w większości utwardzone 
tylko kamieniem. Na utrzymanie 
świetlicy wiejskiej przeznaczamy 
2 tys. zł. Są to koszty związane 
m.in. z ogrzewaniem, opłatami 
za światło i niewielkimi remon-
tami. Miejscowa drużyna Ochot-
niczej Straży Pożarnej otrzyma-
ła dotację w wysokości 1 tys. zł. 
Na potrzeby integracyjne społe-
czeństwa wydamy w tym roku 
1,5 tys. zł.

–  Organizujecie wydarze-
nia kulturalne?

– Działa prężnie KGW, OSP 
i to z nimi wspólnie organizuje-
my szereg imprez dla mieszkań-
ców. Na pewno do stałych wy-
darzeń należy zaliczyć choinkę 
dla dzieci z wizytą św. Mikołaja. 
W okresie Bożego Narodzenia 
organizujemy też wiejską wigi-
lię z udziałem księdza. Na Dniu 
Kobiet bawi się średnio 50 pań.  
W okresie wakacji przygotowu-
jemy warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży, pod hasłem „Na sportowo 
i wesoło”. Tutaj możemy liczyć 
na wsparcie merytoryczne pra-
cowników domu kultury z Ko-
walewa Pomorskiego. W maju 
mamy Dzień Seniora, na którym 
miejscowa młodzież wystawia 
swoje przedstawienia. Co do 
młodzieży, muszę powiedzieć, 
że są to wspaniali ludzie, któ-
rzy chętnie się angażują w różne 

przedsięwzięcia w naszej wio-
sce. Kultowym wydarzeniem są 
dożynki sołeckie. W tym roku 
była to naprawdę wspaniała im-
preza, której zwieńczeniem było 
zaprzysiężenie młodzieżowej 
drużyn pożarniczej. Jako wioska 
bierzemy tez udział w różnego 
rodzaju konkursach organizowa-
nych przez gminę Kowalewo Po-
morskie. W tym roku zajęliśmy 
pierwsze miejsce w konkursach 
na „Witacza dożynkowego” i na 
ozdobę dożynkową. Wygraliśmy 
również Puchar Burmistrza Ko-
walewa Pomorskiego w zawo-
dach strzeleckich z Kbks-u.

– Co może Pani powiedzieć 
o współpracy z lokalnym sa-
morządem?

– Jest takie powiedzenie: 
„Władza, która nie przeszkadza 
jest mile widziana, a ta, która 
pomaga jest na wagę złota”. Na-
sza współpraca jest naprawdę 
bardzo dobra. Możemy liczyć 
na wsparcie materialne, choćby 
przy zakupie kamienia na na-
sze drogi. W najbliższych latach 
planowany jest remont drogi 
Sierakowo – Martyniec i położe-
nie tam nawierzchni asfaltowej. 
Remont ten będzie finansowany 
częściowo przez gminę. Oprócz 
wsparcia finansowego, może-
my również liczyć na wsparcie 
merytoryczne. Mamy swojego 
„opiekuna” w gminie, który po-
maga nam załatwiać bieżące 
sprawy urzędowe. Chciałabym 
podziękować wszystkim miesz-
kańcom za duże zaangażowanie 
w prace na rzecz lokalnej spo-
łeczności. 

Tekst i fot. (Maw)

Sołectwem Sierakowo kieruje 
Marta Pawlik-Śliwa

Kolejne rondo 
Po rondach w Wielkim Rychnowie i Golubiu-Dobrzy-
niu, w powiecie pojawi się trzeci obiekt tego typu, 
tym razem w Zbójnie. 

Gmina Zbójno 

Droga wojewódzka w Zbój-
nie nie jest w najlepszym stanie. 
Występują na niej spękania, jest 
także nierówna. Jej szerokość 
jest zmienna od 5 do 6 metrów. 
Właśnie dlatego postanowiono ją 
wyremontować. Do 15 listopada 
powinny zakończyć się prace wod-
no-kanalizacyjne. Ostateczny ter-
min ukończenia robót drogowych 
przewidziano na 31 lipca przyszłego 
roku. Przetarg wygrała jedna z lip-
nowskich firm. 

Ciekawym elementem inwe-
stycji będzie rondo. Powierzchnia 
zewnętrznego pierścienia wokół 
niego wynosić będzie 320 m2. Sze-
rokość pasa ruchu na rondzie wy-
niesie 5 metrów. To konieczność, 

by mogły tędy swobodnie poruszać 
się dłuższe pojazdy np. samocho-
dy ciężarowe. Zewnętrzna śred-
nica wyspy centralnej wyniesie 38 
metrów. Dla porównania, średnica 
zewnętrzna całego ronda w Golu-
biu-Dobrzyniu to ok. 30 metrów. 
Rondo powinno być bardzo bez-
pieczne, ponieważ zostanie wypo-
sażone w długie wyspy rozdzielają-
ce pasy ruchu. 

Obok nowej drogi powstanie 
prawie 6 tys. m2 chodników. Bez-
pieczeństwu sprzyjać ma także 
oświetlenie tak ronda, jak i chod-
ników. Remont  wsparła finansowo 
gmina Zbójno. 

(pw)
fot. nadesłane

REGION  Zakończyli sezon 

W sobotę motocykliści z regionu spotkali się w Wąbrzeźnie na zakończe-
niu letniego sezonu. Wśród nich nie brakowało miłośników jednośladów 
z Kowalewa Pomorskiego i Golubia-Dobrzynia. Z Wąbrzeźna motocykliści 
udali się do Ostrowitego i tam wzięli udział w obchodach 301. rocznicy 
Ostatniej Szarży Husarii pod Kowalewem, zorganizowanych przez Golub-
sko-Toruńskie Bractwo Rycerskie. 

Tekst i fot. Paulina Grochowalska 
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Harcerska konferencja
GOLUB-DOBRZYŃ  Na golubskim zamku harcerze zorgani-
zowali historyczną konferencję dla dzieci i młodzieży. Przed-
stawiciele Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, Muzeum Zie-
mi Dobrzyńskiej w Rypinie oraz Hufca ZHP Golub-Dobrzyń 
opowiadali o znanych i nieznanych mieszkańcach regionu
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– Po raz drugi zorganizowa-
liśmy konferencję historyczną dla 
dzieci i młodzieży – opowiada 
harcmistrz Szymon Wiśniewski, 
komendant Hufca ZHP w Golubiu-
Dobrzyniu i przewodniczący Cho-
rągwianej Komisji Historycznej 
ZHP. – W zeszłym roku w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu udo-
wadnialiśmy, że Mikołaj Kopernik 
mógłby zostać harcerzem. Tym ra-
zem na golubskim zamku opowia-
daliśmy o znanych i nieznanych 
mieszkańcach naszego regionu. 

Karolina Szparaga z Ośrodka 
Chopinowskiego w Szafarni  przed-
stawiła życiorys Fryderyka Chopi-
na i omówiła jego pobyt na Kuja-
wach i Pomorzu. Błażej Krajewski 
z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w Rypinie przybliżał historię mało 
znanego nauczyciela z Rogowa – 
Henryka Napiórkowskiego. Głos 
zabrali także przedstawiciele ZHP. 
Ks. Wiesław Michlewicz z Wielkich 
Radowisk przybliżył dzieje księ-
dza, harcerza Władysława Łęgow-
skiego, a Szymon Wiśniewski opo-

wiedział o Annie Wazównie, która 
posiadała starostwa w Golubiu 
i Brodnicy. 

Na spotkaniu harcerzom za 
dotychczasową pomoc podzięko-
wał prezes Oddziału PTTK im. Z. 
Kwiatkowskiego Stefan Borkowicz, 
który wręczył okolicznościowy 
glejt.  W spotkaniu wzięli udział 
druhowie z Golubia-Dobrzynia, 
Radomina oraz Torunia. 

(red)
fot. ZHP

Stefan Borkowicz (z prawej) z PTTK 
podziękował harcerzom za dotychczasową współpracę

W spotkaniu wzięli udział harcerze 
z Golubia-Dobrzynia, Radomina oraz Torunia

Rozwiną edukację 
W czwartek 5 października wójt Piotr Wolski podpisał 
dokumenty dotyczące projektu „Kreatywnie ku przy-
szłości”. Uczniowie i nauczyciele ZS w Radominie we-
zmą udział w warsztatach edukacyjnych.

Gmina Radomin

Programem zostanie objętych 
50 uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Radominie i 25 gimnazjali-
stów, a także siedmiu nauczycieli. 
Projekt zakłada m.in. zajęcia poza-
lekcyjne i wyjazdowe dla uczniów 
oraz warsztaty stacjonarne i wy-
jazdowe dla nauczycieli. Celem 
jest podniesienie umiejętności 
uczniów i pedagogów w zakresie 
kreatywności, innowacyjności, 
umiejętności pracy zespołowej, 
doradztwa zawodowego oraz 
przedsiębiorczości. Projekt potrwa 
do końca czerwca 2019 roku. 

Dokumenty zostały podpisa-
ne przez wójta gminy oraz przed-
stawicielkę Centrum Dofinanso-
wywania EUROEXPERT Sławomir 
Zdziarski. Projekt ma wartość 750 
tys. zł, z czego dofinansowanie 
wynosi ponad 712 tys. zł. Będzie re-
alizowany m.in. w Ośrodku Eduka-
cji Ekologicznej „Wilga” w Górznie, 
Regionalnym Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej w Przysieku, a także 
w wybranych szkołach objętych 
programem. 

Daria Szpejenkowska
fot. nadesłane
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Jesień życia pełna energii
KOWALEWO POMORSKIE  5 października członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Kowalewie Pomorskim świętowali coroczny Dzień Seniora. Atmosfera spotkania była przepełniona 
humorem, optymizmem i niegasnącą radością życia
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Dzieci ze świetlicy środowi-
skowej przygotowały z tej okazji 
występ artystyczny, zaś honorowi 
patroni imprezy, czyli starosta go-
lubsko-dobrzyński i burmistrz Ko-
walewa Pomorskiego, przynieśli 
prezenty. O kwiatach i podarkach 
nie zapomnieli również inni go-
ście. Sami seniorzy także popisali 
się talentem wokalnym i kabare-
towym. Na stołach tradycyjnie nie 
mogło zabraknąć kawy, pyszne-
go ciasta oraz innych potraw. Do 

tańca przygrywał zaprzyjaźniony 
z seniorami zespół Signum. 

Zaproszeni goście podkreślali 
radość życia i witalność gospoda-
rzy imprezy. 

– Podziwiam naszych senio-
rów – mówił burmistrz Andrzej 
Grabowski. – Na każdym kroku 
pokazują, że jesień życia nie musi 
być szara i smutna. Udowodnili, że 
nie musi być nudno. Podziwiam 
ich wycieczki, grille, koncerty i wy-
stępy. Zdobywają też środki unij-

ne, co jest przykładem i zachętą 
dla młodszych organizacji. 

Burmistrz Andrzej Grabowski 
oraz przewodniczący rady miasta 
Jerzy Orłowski do serdecznych 
życzeń dla seniorów dodali, tra-
dycyjnie już, talon na przejazd 
autokarem wycieczkowym (200 
km). Przedstawiciele samorządu 
lokalnego podziękowali również 
gospodarzom za aktywny udział 
w życiu kulturalnym gminy. Życze-
nia złożyli ponadto: starosta go-

lubsko-dobrzyński Andrzej Okru-
ciński, dyrektor MGOK Barbara 
Niewidział, kierownik MGOPS Zyta 
Szymańska, sponsor prezes Banku 
Spółdzielczego Zbigniew Krasicki 
oraz przedstawiciele zarządu od-
działu wojewódzkiego PZERiI. 

Nad przygotowaniem wy-
stępu dzieci ze świetlicy socjote-
rapeutycznej czuwały opiekunki 
Joanna Piątek i Agnieszka Kotecka 
oraz nauczyciel gimnazjum Mar-
cin Rybacki. Przewodnicząca ko-
walewskiego PZERiI Maria Nowat-
ka wskazała na dobrą współpracę 
z samorządem oraz dziękowała za 
wsparcie, które seniorzy otrzymu-
ją od burmistrza i radnych. 

– Serdecznie dziękuję wszyst-
kim przyjaciołom za wsparcie 
i współpracę. Wpływa to na roz-
wój naszej organizacji – mówiła 
Maria Nowatka.

Przewodnicząca podsunęła 
również samorządowcom pewien 
pomysł, który na pewno spodo-
bałby się seniorom. 

– Seniorzy bardzo lubią wspól-
nie spędzać czas, dlatego prosimy, 
aby samorząd gminy rozważył 
wprowadzenie Karty Seniora lub 
przedłużenie wakacyjnej promo-
cji na ulgowe bilety dla seniorów 
na pływalnię w czasie jesiennego 
okresu – apelowała Maria Nowat-
ka.

Burmistrz Andrzej Grabowski 
nie wykluczył, że samorząd roz-
waży tę propozycję.

W części artystycznej w ka-
baretowej formie seniorzy za-
prezentowali rozterki samotnego 
emeryta, który mimo wygranej 
w toto-lotka nie mógł znaleźć od-
powiedniej wybranki serca. Nie za-
brakło tańca, śpiewu i uśmiechu.

Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Kowalewie Pomor-
skim działa ponad 40 lat. Obecnie 
skupia około 200 członków, któ-
rzy ze swojego wieku i zdobytego 
doświadczenia nie robią tajemnic. 
Czytają wiersze, tańczą i śpiewa-
ją. Kilka razy w roku spotykają 
się przy wspólnym stole z okazji 
wigilii, Dnia Babci i Dziadka, Dnia 
Kobiet, Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
Dnia Seniora czy andrzejek. Wy-
jeżdżają także na wycieczki krajo-
znawcze, pielgrzymki, odwiedzają 
kino oraz uprawiają nordic wal-
king. Uczestniczą w życiu kultu-
ralnym gminy, wystawiając dru-
żynę sportowców w Sportowych 
Spotkaniach Integracyjnych oraz 
podczas przeglądów twórczości 
artystycznej. Ważnym elementem 
działalności jest ponadto wymiana 
doświadczeń z innymi związkami 
senioralnymi. Kowalewscy eme-
ryci po prostu potrafią cieszyć się 
życiem.

Tekst i fot. (krzan)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL

Okolicznościowy montaż poetycki przygotowały dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim

Burmistrz Andrzej Grabowskii przewodniczący Jerzy Orłowski 
pamiętają o seniorach

Nawet z wygraną w toto-lotka trudno jest znaleźć odpowiednią kobietę



Czwartek 12 października 2017 FOTORELACJA 7  GOLUB–CGD.PL

„Szlakiem Chopina” już po raz 50. 
Powiat  W minioną niedzielę z Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wystartował jubileuszowy 50. Rajd 
Pieszy „Szlakiem Chopina”. W imprezie wzięło udział prawie 600 uczestników, którzy przemaszerowali aż 
na Zamek Golubski 

Rajd zorganizował oddział 
PTTK im. Zygmunta Kwiatkow-
skiego w Golubiu-Dobrzyniu, przy 
współudziale województwa ku-
jawsko-pomorskiego i wsparciu 
samorządu Golubia-Dobrzynia. 
W uroczystym otwarciu imprezy, 
oprócz władz samorządowych, 
wzięła udział prof. Anna Janosz, 
przewodnicząca Komisji Kultury 
Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. W rajdzie masze-
rowało prawie 600 uczestników, 
w większości byli to uczniowie 
szkół naszego powiatu. 

 – Startuję w rajdzie corocznie 
i zawsze jest to dla mnie przyjem-
ność i wspaniała zabawa na świe-
żym powietrzu – mówi druhna 

Agnieszka Skonieczna, uczennica 
Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu. – W tym roku biorę 
udział razem z harcerzami z 14. 
Drużyny „Odkrywcy” im. Mikołaja 
Kopernika z Gałczewa. 

W rajdzie uczestniczyli rów-
nież dorośli pasjonaci pieszych 
wędrówek, m.in. burmistrz Go-
lubia-Dobrzynia oraz wójt gmi-
ny Golub-Dobrzyń. Zgromadzeni 
zostali podzieleni na dwie grupy 
i pod okiem swoich komando-
rów, czyli Teresy Miciak i Toma-
sza Paprockiego, ruszyli w trasę. 
Rozpoczęła się ona w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni i dalej 
biegła do Konstancjewa. Tu była 
chwila przerwy. Nadleśnictwo 

Golub-Dobrzyń zorganizowało 
w tym miejscu konkursy i zaba-
wy dla uczestników z dziedziny 
ekologii i ochrony środowiska. 
Rajd zakończył się na placu zam-
kowym w Golubiu-Dobrzyniu. Na 
uczestników czekała grochówka, 
a na miłośników muzyki – kon-
cert fortepianowy w wykonaniu 
Dominiki Eski.

Wycieczki piesze zawsze cie-
szyły się dużym uznaniem wśród 
młodzieży i są alternatywą dla  
siedzącego trybu życia. Miejmy 
nadzieję, że ta tradycja będzie da-
lej kontynuowana, nie tylko przez 
oddział PTTK.

Tekst i fot. (Maw)

W rajdzie maszerowało prawie 600 uczestników

Na uczestników w połowie trasy czekało ognisko 
z kiełbaskami w Konstancjewie

Leśnicy z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń przygotowali stoisko promocyjne

Harcerze, uczniowie i nauczyciele z Gałczewa

Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 z opiekunem Anną Tuliszewską

Komandorem rajdu była m.in. Teresa Miciak

Uczestnicy mieli do pokonania trasę z Szafarni, przez Konstancjewo, do Golubia-Dobrzynia

Uroczyste rozpoczęcie rajdu przed 
Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni
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Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina

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

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

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

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

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

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

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

orkiestrą.”
Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa 

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

rzadko spotykane.
Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii 

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

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

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

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

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

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

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

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

kupon zgłoszeniowy
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PRZYKŁADOWE PYTANIA Z TESTÓW NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM

1. Obręcz o jakiej średnicy ma opona rolnicza o rozmiarze 480/65 R 24?
2. Odmianami jakiej rośliny są Bluecrop i Chandler?
3. Która z pasz nie może być składnikiem TMR?
4. Ile powinna wynosić minimalna temperatura w chlewni przy odchowie tuczników?STAWKI DOPŁAT ZA 2017 R.

Jednolita płatność obszarowa 461,55 zł/ha
Płatność za zazielenienie 309,77 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika 214,82 zł/ha
Płatność dodatkowa 177,02 zł/ha
Płatność do bydła 291,03 zł/szt.
Płatność do krów 371,46 zł/szt.
Płatność do owiec 101,85 zł/szt.
Płatność do kóz 60,08 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 606,52 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 303,26 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych 386,46 zł/ha
Płatność do chmielu 2198,06 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1163,02 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1563,46 zł/ha
Płatność do pomidorów 1654,30 zł/ha
Płatność do truskawek 1118,75 zł/ha
Płatność do lnu 374,86 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 303,06 zł/ha
Płatność do tytoniu Virginia 3,82 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,68 zł/kg

Poszukiwania najlepszego

Gąsienice na medal

9 listopada rozpocznie się 27. edycja Olimpiady Wie-
dzy Rolniczej. Na pierwszy ogień pójdą uczestnicy eli-
minacji powiatowych.

W listopadzie w niemieckim Hanowerze odbędą się 
targi Agrotechnica Show. Podczas imprezy wręczane 
są medale za innowacyjne rozwiązania w rolnictwie. 
Pięć krążków trafi do niemieckiego koncernu Claas, 
w tym złoty – za ciekawy traktor Axion 900 Terra 
Trac.

Finanse

Finanse

Korzystny przelicznik 
Poznaliśmy wysokość stawek dopłat bezpośrednich za 2017 rok.

Ile za materiał siewny?
Dopłaty do materiału siewnego cieszą się coraz większą popularnością. W ubie-
głym roku zmianie uległy zasady obliczania stawek tej pomocy. Na ile rolnicy 
mogą liczyć teraz?

Konkurs

MechanizacjaJabłka będą drogie 
PLONY  Zbiory jabłek deserowych są o wiele niższe niż w la-
tach poprzednich. Ceny tych owoców już poszły w górę

Etap powiatowy olimpiady 
odbędzie się 9 listopada. Rolnicy 
napiszą test obejmujący wiele za-
gadnień. Na udzielenie odpowiedzi 
będą mieli 60 minut. Zwycięzca 
tego szczebla trafi do finału woje-
wódzkiego, który zaplanowano na 
23 listopada w Przysieku. 

Do konkursu wiedzy mogą 
przystąpić rolnicy w wieku 18-40 lat, 

właściciele gospodarstw albo go-
spodarujący z rodzicami. Nie mogą 
natomiast uczestniczyć w olimpia-
dzie osoby pracujące dodatkowo 
poza gospodarstwem oraz ucznio-
wie szkół i uczelni dziennych.

Organizatorami olimpiady są 
Powiatowe Zespoły Doradztwa 
Rolniczego. 

(pw)

Traktor Terra Track to po-
jazd wyposażony w gąsienice 
i bardzo innowacyjny system 
zawieszenia, który ma łagodzić 
skutki kontaktu pojazdu z zie-
mią i w ten sposób chronić 
plony. Każda z gąsienic posia-
da indywidualne zawieszenie 
i pozwala na minimalne ob-
ciążenie gleby przy 
prędkościach 
do 40 km/h. 
W c z e ś n i e j 
p o d o b n e 
s y s t e m y 
z aw ie s z eń 
montowano 

w kombajnach. System gąsienic 
umożliwia poruszanie się po 
bardzo grząskim gruncie, co po-
z w a - la na pracę nawet na 

lekko podtopio-
nych polach. 

(pw)

Co roku jesienią Europejski 
Bank Centralny publikuje kurs, 
według którego dopłaty przelicza-
ne są z euro na złotówki. W tym 
roku to 4,3042 zł za 1 euro. Ozna-
cza to, że najbardziej popular-
na płatność obszarowa wyniesie 
461,55 zł/ha, a płatność za zaziele-

nienie 309,77 zł/ha. Najwyższe do-
płaty dotyczą chmielu – 2198,06 
zł/ha, ale należy pamiętać, że jest 
to uprawa bardzo trudna i kosz-
tochłonna. 

W budżecie państwa na płat-
ności bezpośrednie przeznaczono 
14,7 mld zł. W połowie paździer-

nika rozpocznie się wypłata zali-
czek. Wyniosą one 70 proc. plano-
wanych dopłat. Ostatnie zaliczki 
powinny pojawić się na kontach 
rolników pod koniec listopada, 
a reszta dopłat do końca czerwca 
2018 r. 

(pw)

Od ubiegłego roku o tym, jak 
podzielić pieniądze decyduje mi-
nister po zapoznaniu się z infor-
macją, ilu rolników złożyło wnioski 
o pomoc. W tym roku w budżecie 
zarezerwowano ponad 10 mln zł. 
Na początku października usta-
lono, że stawki pomocy wynio-
są 92,45 zł/ha w przypadku zbóż 
i mieszanek zbożowych, 147,90 zł 

w przypadku roślin strączkowych 
i 462 zł w przypadku ziemniaków. 
W ub. r. stawki były niższe o ok. 
30 zł. Te wyżej wymienione są 
jeszcze na etapie projektu. Pro-
pozycję ministra musi jeszcze za-
twierdzić rząd. Ma na to czas do 
końca miesiąca. 

Łączna kwota pomocy de mi-
nimis w rolnictwie, przyznanej 

przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz 
inne organy i instytucje produ-
centowi rolnemu w okresie 3 lat 
podatkowych (tj. w roku, w któ-
rym został złożony wniosek oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających 
go lat podatkowych), nie może 
przekroczyć 15 tys. euro.

(pw)

Spadek produkcji jabłek sza-
cuje się na 30 proc. To skutek 
kwietniowych przymrozków. 
Branża ucierpiała i tak mniej, 
niż producenci owoców mięk-
kich. W skupie jabłka kosztują 
od 80 do 90 gr za kg. To o ok. 30 
groszy więcej w porównaniu do 
ubiegłego sezonu. Również ceny 

detaliczne będą wyższe. Szacuje 
się, że skoczą nawet o połowę, 
a owoce będą gorszej jakości. Nie 
pomoże nawet import, ponieważ 
w Rosji jest podobnie jak w Pol-
sce, a w Belgii niemal 70 proc. 
kwiatów jabłoni nie przekształ-
ciło się w owoce i jest to rekord 
strat w Europie. 

Niewiele lepiej mają sadow-
nicy uprawiający grusze. Spadek 
zbiorów wyniesie 35 proc. Na 
plony nie mogli za to narzekać 
producenci owoców jagodowych: 
jagód kamczackich i borówek. Na 
nich można było dość dobrze za-
robić. 

(pw)

OBORNIKA
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Gmina sporządzi sprawozdanie dla ministra

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych. Zgodnie z proponowanymi przepisa-
mi, organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocz-
nego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawoz-
danie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i � nansów. 
Szef resortu w rozporządzeniu określi szczegółowy zakres 
informacji, a także wzór, terminy i sposób przekazywania 
oraz sposób sporządzania. Sprawozdanie po raz pierwszy 
ma być przygotowane za 2018 rok.

ZUS pisze do przedsiębiorców 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listy do przedsiębiorców z in-formacją o kwocie zadłużenia i konsekwencjach nieuregulowania długu do końca 2017 r. Do końca października informację otrzymają również przedsiębiorcy, którzy opłacają składki za siebie (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) oraz za zatrudnionych pracowników i mają zadłużenie za okresy wstecz. Przedsiębiorca, który ma długi składkowe i chce korzystać ze świadczeń krótkoterminowych w przyszłym roku, bę-dzie mógł rozłożyć zobowiązania na raty. Podpisanie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty do końca grudnia 2017 r. oraz regulowanie należności gwarantuje, że wpłaty przekazywane po 1 stycznia 2018 r. będą rozlicza-ne na składki bieżące i na raty, co umożliwi pozostanie w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym.

Wyższa kwota wolna od podatku 

Rząd przyjął nowelizację ustaw o PIT, CIT i ryczałcie, któ-

ra ma wejść życie na początku 2018 roku. Najważniejsza 

zmiana to podniesienie kwoty wolnej od podatku. Obec-

nie wynosi ona 6,6 tys. zł, a przyszłym roku wzrośnie do 

8 tys. zł. Z kolei przedsiębiorcy nie będą musieli płacić 

zaliczek na podatek, jeśli ich wysokość nie przekracza 1 

tys. zł. Zlikwidowane zostaną zawiadomienia o prowa-

dzeniu księgi przychodów i rozchodów. Kolejna istotna 

zmiana to podwyższenie do 10 tys. zł limitu wydatków 

na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 

które można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania 

przychodów. 

Ocenią ryzyko przestępstw seksualnych 

Od 1 października obowiązuje rozporządzenie w spra-
wie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyj-
nej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. 
Dzięki temu możliwe będzie zminimalizowanie zagro-
żenia przestępczością seksualną na poziomie gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim. Policyjna mapa zagrożeń 
przestępstwami na tle seksualnym ma zawierać popeł-
nione w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżą-

cym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej oraz 
czyny karalne. Mapa dostępna na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji nie 
będzie zawierać danych osobowych przestępców.

Bezrobocie poniżej siedmiu procent 
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opublikował nowe dane dotyczące bezrobo-cia. We wrześniu wyniosło ono 6,9 proc. To o 1,4 proc. mniej niż rok temu i o 0,1 proc. mnie niż w sierpniu. Tak dobrego wyniku nie odnotowano od 1991 roku. W województwie kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia wy-niosła 10,1 proc. Najmniej niepracujących jest w województwie wielkopolskim (4,1 proc.), a najwięcej w warmińsko-mazurskim (11,9 proc.). 

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych 

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół 
zawodowych w ramach marszałkowskiego projektu „Prymusi Zawodu Ku-
jaw i Pomorza”. Na wsparcie w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie 
może liczyć ponad 600 uczniów. O stypendium może ubiegać się osoba, 
która spełnia następujące warunki: w danym roku szkolnym uczęszcza do 
publicznej bądź niepublicznej szkoły zawodowej na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego; uzyskała promocję do klasy programowo wyższej, 
w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej dwa semestry szkol-
ne; jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej; uzyskała w ostat-
nim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych 
przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem 
praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00. Potrzebne doku-
menty można pobrać ze strony www.zawodowyprymus.kujawsko-pomor-
skie.pl. Wnioski są przyjmowane do 31 października br. 

AVON do� nansuje badanie piersi 

Z początkiem października wystartowała 
dziesiąta edycja akcji AVON „Gabinety z Różo-
wą Wstążką”, w ramach której kobiety z całej 
Polski skorzystają z 7 tys. do� nansowanych 
badań USG piersi w 103 gabinetach w całym 
kraju. Akcja będzie prowadzona przez cały 
miesiąc we współpracy ze Stowarzyszeniem 
,,Amazonki” Warszawa Centrum. Szczegółową 
listę gabinetów można znaleźć na stronie: www.
avonkontrarakpiersi.pl. Kampania AVON Kontra 
Rak Piersi działa już od 1998 roku i jest jedną 
z największych inicjatyw dedykowanych pro� -
laktyce raka piersi w Polsce. 
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Impreza odbyła się w ramach 
projektu „Wielka sztuka na ekra-
nie”. Rypin od niedawna może 
pochwalić się nowym ekranem 
projekcyjnym, a wkrótce kino 
czeka remont. RDK otrzymał na 
ten cel 49 tys. zł dofinansowania 
z resortu kultury. Pozostałą część 
sfinansuje miasto (50 tys. zł) oraz 
dom kultury (ponad 22 tys. zł). 

W weekend 7-8 października 
w kinie Bałtyk młodzi reżyserzy 
prezentowali swoje umiejętności 
w takich kategoriach jak: doku-
ment i reportaż, wideoklip i ani-
macja oraz fabuła. Konkurs był 
adresowany do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i pla-
cówek ponadgimnazjalnych. Te-
matyka była dowolna, ale czas 
projekcji filmu nie mógł przekro-
czyć 30 minut. 

–  Jesteśmy zadowoleni z za-
interesowania młodych twórców, 
bo w konkursie wzięło udział aż 

19 filmów – mówi Grzegorz Zio-
mek, dyrektor RDK. – To kino ni-
szowe, niezależne, więc frekwen-
cja wśród publiczności nie była 
nadzwyczajna. Widać, że filmy 
były tworzone z pasją. Niektó-
rym brakowało jeszcze walorów 
technicznych, ale scenariusz, czy-
li kręgosłup filmu, zazwyczaj po-
ruszał ważne tematy społeczne. 
Festiwal na pewno będzie konty-
nuowany, bo jest potencjał wśród 
młodzieży. Poza tym dysponuje-
my dobrymi warunkami do orga-
nizowania takich wydarzeń.

Filmowe propozycje ocenia-
ło jury, w skład którego weszli 
m.in. dyrektor Grzegorz Ziomek, 
Jarosław Jaworski (związany z fe-
stiwalem Tofifest w Toruniu) oraz 
rypińska młodzież. Ostatecznie  
pierwsze miejsce i 2,5 tys. zł zdo-
był Kamil Bukłaha z Wrocławia za 
film „Niebyt”. Drugą nagrodę i 1,5 
tys. zł przyznano Yulii Pomorovej, 

także z Wrocławia, za obraz „Che-
mia”. Trzecie miejsce (1 tys. zł) za-
jął Kacper Olszewski ze Strykowa, 
reżyser filmu „Na ziarnku maku”. 

– Amator kina to ktoś kocha-
jący kino – mówił Jarosław Jawor-
ski. – Myślę, że stykają się tu dwie 
rzeczy: miłość do kina i miłość do 
tworzenia czegoś własnego. Cie-
szę się, że ten festiwal zaistniał. 
Dziś trzeba mieć w sobie dużo 
samozaparcia, żeby wprowadzać 
nowe inicjatywy kulturalne i dbać 
o to, by się rozwijały. 

Po części konkursowej pu-
bliczność mogła zobaczyć „Filmy 
z serca Polski”, w ramach współ-
pracy RDK z festiwalem Tofifest. 
Na zakończenie dwudniowej im-
prezy została wyświetlona ho-
lenderska produkcja „Lek na całe 
zło”. 

Tekst i fot.
Tomasz Błaszkiewicz

Członkowie jury. Od lewej: dyrektor RDK Grzegorz Ziomek, 
Jarosław Jaworski, Wawrzyniec Turowski i Patrycja Rygielska (przedstawicielka jury młodych)

Filmy oceniało m.in. jury młodych

Wąbrzeźno
 W czwartek 12 października o 17.00 w WDK dla najmłodszych widzów 

po raz kolejny wystąpią aktorzy teatru Krak-Art z Krakowa. Tym razem będzie 
można zobaczyć spektakl „Stoliczku, nakryj się”. Przedstawienie opowiada 
wzruszającą historię trójki braci, którzy wyruszają w świat w poszukiwaniu 
szczęścia. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do 
piątku w godz. 12.00-16.00 lub bezpośrednio przed spektaklem. 

 20 października w tym samym miejscu planowana jest kolejna edycja 
festiwalu pieśni religijnej „Sakrosong” oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego „Śladami budowli sakralnych”. 

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

Rypin
 W poniedziałek 16 października o 18.00 w rypińskim kinie Bałtyk będzie 

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

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

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

 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie przygotowała ofertę 
spotkań z literaturą na najwyższym poziomie. 7 listopada planowane jest 
spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem. Pisarz zadebiutował w 2006 roku 
powieścią „Zrób mi jakąś krzywdę… czyli wszystkie gry video są o miłości”. 
W kolejnych latach zasłynął doskonale przyjętymi pozycjami: „Radio Arma-
geddon”, „Instytut” i „Ślepnąc od świateł”. W tym roku ukazała się najnowsza 
powieść pisarza zatytułowana „Wzgórze psów”. Żulczyk to także scenarzysta. 
Odpowiada, wraz z Moniką Powalisz, za scenariusz do znakomicie przyjętego 
serialu „Belfer” z Maciejem Stuhrem w roli głównej. Drugi sezon startuje już 22 
października w Canal Plus. 29 listopada rypińską książnicę odwiedzi kolejny 
pisarz młodego pokolenia Zygmunt Miłoszewski. Autor zasłynął kryminalną 
trylogią o prokuratorze Szackim: „Uwikłanie”, „Ziarno prawdy” oraz „Gniew”. 

Brodnica 
 W sobotę 28 października w BDK akustyczny koncert zagra formacja Far-

ben Lehre, mająca na swoim koncie takie przeboje jak: „Spodnie z GS-u” czy 
„Kolory”. Jesienią 2016 roku w sklepach pojawił się akustyczny krążek „Trzy 
dekady”, podsumowujący bogatą działalność płockiego zespołu. Naturalną 
koleją rzeczy jest trasa koncertowa unplugged, która obejmie także Brodnicę. 
Bilety kosztują 30 zł w przedsprzedaży i 35 zł w dniu koncertu. Początek 
o 19.00.

Golub-Dobrzyñ 
 W piątek 13 października dom kultury zaprasza na koncert piosenki 

francuskiej pt. „Paryżu, kocham cię”. Początek o 18.00. Bilety kosztują 15 zł 
w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu. Są do nabycia w sekretariacie DK. 

Lipno
W piątek 13 października o 18.00 w MCK odbędzie się wernisaż prac Anny 

Olszewskiej. Artystka wielokrotnie zwyciężała w konkursach, zdobyła także 
wiele wyróżnień. Jej grafiki i rysunki uświetniały ważne wydarzenia artystyczne, 
nie tylko w Polsce. Grafika „Pegaz” prezentowana była na międzynarodowej 
wystawie w Newcastle upon Tyne w Anglii. Wstęp wolny. 

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Kino niezależne w Rypinie 
WYDARZENIE  W miniony weekend Rypiński Dom Kultury 
zorganizował I Festiwal Filmów Amatorskich „Stopklatka”. Im-
preza przyciągnęła młodych twórców z całej Polski, a zwyciężył 
film „Niebyt” Kamila Bukłahy z Wrocławia 
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08:40 Informacje kulturalne

HITY DNIA

Doug Harris jest poczciwym, ale bardzo nieśmiałym 
mężczyzną, który nie radzi sobie w relacjach społecznych. Nie 
ma też żadnych przyjaciół. Kiedy w końcu znajduje miłość 
życia i planuje ślub, pojawia się poważny problem – nikt nie 
chce być jego drużbą.

Kuzyni Bo i Luke Duke'owie mieszkają w Hazzard County, 
gdzie wiodą rozrywkowe życie, często wchodząc w konflikt 
z szeryfem. Kiedy okazuje się, że skorumpowany delegat 
rządowy Boss Hogg chce wykupić ich farmę wraz z całym 
miasteczkiem, Bo i Luke biorą sprawy w swoje ręce. 

Czwartek, 12 października 2017

06:00 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:40 Komisariat - serial

09:10 Mam prawo odc. 5

09:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 

10:15 Północ - Południe, księga I 

          odc. 8 - serial

11:05 Doktor Quinn odc. 6 s. 6 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Magazyn rolniczy 

12:55 Wielka piątka Azji odc. 4 - serial

14:00 Elif odc. 111 - serial

14:55 Program rozrywkowy 

15:10 Obserwator

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 10 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3180 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 40

18:55 Komisariat - serial

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 Ojciec Mateusz odc. 232 - serial

21:20 Sprawa dla reportera 

22:25 Warto rozmawiać

23:30 Fatima - dokumentalny 

01:00 Riviera odc. 7- serial

06:05 Rodzinka.pl odc. 156 - serial

06:40 Sztuka codzienności odc. 18

07:05 M jak miłość odc. 141 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1717 - serial

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 468 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 2 - serial

13:45 Na sygnale odc. 55 - serial

14:20 Zaufaj mi, jestem lekarzem 

          odc. 2 - serial

15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! 

15:30 Na dobre i na złe 

          odc. 681 - serial

16:30 Koło fortuny odc. 173

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 30 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:35 Verva Street Racing - kronika 

          odc. 5 - wyścigi samochodowe 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1717 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1718 - serial

20:40 Pierwsza randka odc. 19

21:40 Miasto skarbów odc. 5 - serial

22:40 Magazyn kryminalny 997 

23:35 Klaun - horror

01:25 Niewysłany list - familijny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 11 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 23

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2100

10:55 Ukryta prawda odc. 809 - serial

12:00 Szkoła odc. 461 - serial

13:00 19+ odc. 162 - serial 

13:30 Szpital odc. 698 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 3

15:30 Szkoła odc. 462 - serial

16:30 19+ odc. 163 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 810 - serial

18:00 Szpital odc. 699 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5098

20:10 Doradca smaku odc. 24

20:15 Na Wspólnej odc. 2563 - serial

20:55 Milionerzy odc. 81

21:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 6 s. 16

22:30 Kiler - komedia kryminalna 

00:50 Wiecznie żywy - horror

06:00 Strach ma wielkie kły odc. 3

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 11 - serial

07:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 36 - serial

08:00 Przygody Kota w butach o

          dc. 14 - serial

08:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 39 - serial

09:00 V.I.P. odc. 5- serial 

10:00 Esmeralda odc. 13 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji odc. 80 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 81 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 82 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 160

15:00 Dom nie do poznania odc. 159

16:00 Esmeralda odc. 14 - telenowela

17:00 V.I.P. odc. 6- serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 327 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 328 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

          odc. 127 - serial

21:00 3:10 do Yumy - western 

23:30 Włatcy móch odc. 1 - serial

00:00 Włatcy móch odc. 2 - serial

00:30 Spadkobiercy odc. 81

06:00 To moje życie! 

          odc. 137 - telenowela

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

          odc. 6 s. 2- serial 

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

          odc. 7 s. 2- serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 13 s. 20- serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 7 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 14 s. 20- serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 2 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 6 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 221 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 222 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 28 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 29 - serial

17:15 Ale numer! odc. 9 s. 3

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 28 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 29 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 465 s. 18 - serial

20:00 Polowanie na drużbów - komedia 

22:05 Diukowie Hazzardu - komedia 

00:15 Godzina zemsty - sensacyjny 

08:00 Dziennik filozofa odc. 29

08:05 Dezerterzy odc. 57

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Cudze szczęście 

          - dramat obyczajowy 

11:00 Polskie drogi odc. 3 - serial

12:40 Skutki noszenia kapelusza w maju 

          - komedia 

14:10 Leśmian - biograficzny 

15:40 Ja gorę! - komedia 

16:10 Chuligan literacki odc. 61

16:50 Cudze szczęście 

          - dramat obyczajowy 

18:25 Studio Kultura - rozmowy 

18:40 Niedaleko pada jabłko od jabłoni 

          - dokumentalny 

19:40 Snępowina - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Na nabrzeżach - dramat kryminalny 

22:10 Zakładka odc. 6

22:45 Mury - dokumentalny 

00:10 Dziennik filozofa odc. 29

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Profilaktycznie, energetycznie
09:35 Święty na każdy dzień 
09:40 Naprotechnologia odc. 1
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach prof. Ryszarda 
          Natusiewicza 
11:50 Po cóż są nam święci - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Misja Kongo - dokumentalny 
14:05 Szlif księżnej - obyczajowy 
15:45 Święty na każdy dzień 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat 
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
          katolickich "Źródło" 
16:40 Mój brat papież 
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
17:00 Ogrody papieskie 
          - dokumentalny 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Superksięga odc. 6 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej na 
          Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Kim jest papież Franciszek? 
          - dokumentalny 

06:50 Był taki dzień odc. 316

06:55 Goralenvolk - dokumentalny 

08:05 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 13

08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 

          czyli RetroTEYada odc. 3

09:15 W labiryncie odc. 93 - telenowela

09:50 Lolo Jones - dokumentalny

10:50 Wszystkie kolory świata 

          odc. 2 - serial

11:55 Flesz historii 

12:15 Kryptonim "Muzeum" - Szlak 

          Amii Krajowej odc. 2 - serial

12:35 Nowe Ateny odc. 57

13:30 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

14:05 Sensacje XX wieku odc. 31

15:05 Encyklopedia II wojny światowej 

          odc. 57 - serial

15:30 Historia świata według Andrew 

          Marra odc. 5 - dokumentalny 

16:35 Ułani Andersa - dokumentalny 

17:35 Czas honoru odc. 14 s. 2 - serial

18:35 Taśmy bezpieki odc. 20

19:15 Sensacje XX wieku odc. 55

20:10 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

20:40 Najdziwniejsza broń na świecie 

          odc. 5 - serial

21:40 Popielec odc. 4 - serial

22:45 Spór o historię odc. 28

23:30 Ośmiornica odc. 35 s. 5 - serial

00:45 Wielkie napady PRL-u odc. 3

05:20 Ukryta prawda odc. 42 - serial

06:20 Szpital odc. 168 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 101 - serial

08:15 Chirurdzy odc. 2 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 103 - serial

09:45 Brzydula odc. 104 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 443 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 102 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 342 - serial

14:55 Szpital odc. 169 - serial

15:55 Chirurdzy odc. 3 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 9 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 105 - serial

18:30 Brzydula odc. 106 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 444 - serial

20:00 Marsjanie atakują - komedia 

22:15 Nie z tego świata 

          odc. 5 s. 5 - serial

23:10 Piątek trzynastego - horror

01:15 Mroczne zagadki Los Angeles 

          odc. 19 s. 2- serial 

„Polowanie na drużbów” 

(2015r.) TV Puls 20:00

„Diukowie Hazzardu” 

(2005r.) TV Puls 22:05

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 532 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 710 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 711 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 39 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 331 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 259 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 740 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2544 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 786 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3487

16:30 Na ratunek 112 odc. 150 - serial

17:00 Gliniarze odc. 138 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2545 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 386 - serial

20:05 Nasz nowy dom odc. 100

21:10 Przyjaciółki odc. 116 - serial

22:15 Zdrady odc. 117 - serial

23:20 Brudny szmal - kryminalny 

01:30 Tajemnice losu odc. 2819

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

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



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

09:25 Kocie ślady

HITY DNIA

Na skutek przesunięcia uskoku San Andreas w Kalifornii 
dochodzi do ogromnej tragedii. Region zostaje dotknięty 
trzęsieniem ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. 
Doświadczony pilot helikoptera ratunkowego i jego żona 
próbują za wszelką cenę dostać się do San Francisco. 

13:00 19+

W XXIV w. demokracja na świecie została zastąpiona przez 
wojskowy porządek. Ludzie żyją w dobrobycie i korzystają 
z dobrodziejstw nowoczesności, ale ludzkość dzieli się na dwie 
kasty: cywili, którzy mają ograniczone prawa, oraz obywateli, 
którzy służą lub służyli w wojsku.

Piątek, 13 października 2017

08:00 Dziennik filozofa odc. 30

08:10 Kronos 

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Kocie ślady - kryminalny 

11:00 Polskie drogi odc. 4 - serial

12:25 Gwiezdny pył - obyczajowy 

13:40 Chopin i jego Europa 2017 

15:55 Pegaz odc. 51

17:00 Kocie ślady - kryminalny 

18:25 Studio Kultura - rozmowy 

18:40 Szklane domy. Historia osiedli 

          społecznych - dokumentalny 

19:25 Dziewczyny z Rudzienka 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 61

20:25 Tylko kochankowie 

          przeżyją - horror

22:35 Tygodnik kulturalny 

23:25 Dziennik filozofa odc. 30

23:40 Scena i ekran - koncert w hołdzie 

          Leonardowi Bernsteinowi  

00:45 Na nabrzeżach 

          - dramat kryminalny 

06:50 Był taki dzień odc. 317
06:55 Ułani Andersa - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 14
08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 
          czyli RetroTEYada odc. 4
09:15 W labiryncie 
          odc. 94 - telenowela
09:50 Kobieta walcząca Senator 
          Helena Jaroszewicz 
          - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
          odc. 3 - serial
11:55 Taśmy bezpieki odc. 20
12:35 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 11 - serial
13:05 Podróże z historią odc. 4
13:40 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 55
15:10 Przewodnik historyczny 
          Bogusława Wołoszańskiego 
15:40 Tajne historie archeologii 
          odc. 1 - serial
16:45 Klamra - dokumentalny 
17:50 Czas honoru 
          odc. 15 s. 2 - serial
18:50 Z archiwum IPN odc. 9
19:30 Sensacje XX wieku odc. 70
20:25 Niecała nieprawda czyli 
          PRL w DTV odc. 7
20:55 Tajne akcje szpiegowskie 
          odc. 1 - dokumentalny 
21:50 Popielec odc. 5 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 86
23:30 Ośmiornica odc. 36 s. 5 - serial
00:40 Nigdy nie wrócisz do domu... 
          - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga  odc. 6 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat 
09:35 Profilaktycznie, 
          energetycznie  odc. 2
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 2 - serial
11:50 Niezwykłości przyrody 
          Nowej Zelandii 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wizyta apostolska Jana 
          Pawła II w Grocie 
          Massabielskiej 
12:55 Święty na każdy dzień 
13:00 Największe przeboje Pana 
          Boga - Ave Maria - dok 
13:25 Kim jest papież Franciszek?  
          - dokumentalny 
14:10 Effetha - okno na świat 
          - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
15:00 Modlitwa w Godzinie 
          Miłosierdzia z Koronką do 
          Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 55 - serial
16:55 Promień z Fatimy 
17:25 Pasja - motoryzacja  odc. 5
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
19:00 Warto zauważyć… 
          w mijającym tygodniu 
19:30 Jesteśmy katolikami  odc. 3
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Józef z Egiptu odc. 21 - serial

06:00 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:40 Komisariat - serial

09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 36

09:40 Rodzinny ekspres 

10:15 Północ - Południe, księga I 
          odc. 9 - serial

11:10 Doktor Quinn odc. 7 s. 6 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Nowoczesność w rolnictwie

12:55 Wielka piątka Azji odc. 5 - serial

14:00 Elif odc. 112 - serial

14:55 Program rozrywkowy 

15:10 Ktokolwiek widział, 

          ktokolwiek wie... 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 11 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3181 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 41

18:55 Mam prawo odc. 6

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 The Wall. Wygraj marzenia odc. 4

21:20 Film fabularny - fabularny 

23:20 Śmierć na trzynastym piętrze 
          - thriller 

00:55 Generał bandytów odc. 4

01:55 Żyj i pozwól umrzeć - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 12 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 24

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2101

10:55 Ukryta prawda odc. 810 - serial

12:00 Szkoła odc. 462 - serial

13:00 19+ odc. 163 - serial

13:30 Szpital odc. 699 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 3 s. 3

15:30 Szkoła odc. 463 - serial

16:30 19+ odc. 164 - serial

17:00 Ukryta prawda 

          odc. 811 - serial

18:00 Szpital odc. 700 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5099

20:00 San Andreas - katastroficzny 

22:30 Żołnierze kosmosu - film SF 

01:05 Kuba Wojewódzki odc. 6 s. 12

„Żołnierze kosmosu”

(1997r.) TVN 22:30

„San Andreas” 

(2015r.) TVN 20:00

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

14:15 Sensacje XX wieku09:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 533 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 712 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 713 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 40 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 332 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 260 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 741 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2545 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 787 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3488

16:30 Na ratunek 112 odc. 151 - serial

17:00 Gliniarze odc. 139 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2546 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 387 - serial

20:05 Wyspa przetrwania odc. 6

22:05 Indiana Jones i Świątynia 

          Zagłady - przygodowy 

00:45 Niepokonani 

          - dramat obyczajowy 

05:20 Ukryta prawda odc. 43 - serial

06:20 Szpital odc. 169 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 102 - serial

08:15 Chirurdzy odc. 3 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 105 - serial

09:45 Brzydula odc. 106 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 444 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 103 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 343 - serial

14:55 Szpital odc. 170 - serial

15:55 Chirurdzy odc. 4 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 10 - serial

17:55 Brzydula odc. 107 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 445 - serial

20:00 Atramentowe serce - fantastyczny 

22:15 Był sobie chłopiec 

          - komedia romantyczna 

00:25 Zabójcza broń odc. 2 - serial

06:00 Strach ma wielkie kły odc. 4

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 12 - serial

07:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 37 - serial

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 15 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 1 - serial

09:00 V.I.P. odc. 6- serial 

10:00 Esmeralda odc. 14 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji odc. 83 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 84 - serial

13:00 Galileo odc. 640

14:00 Galileo odc. 641

15:00 Dom nie do poznania odc. 160

16:00 Esmeralda odc. 15 - telenowela

17:00 V.I.P. odc. 7- serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 328 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 329 - serial

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 2 - serial

21:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 124 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 125 - serial

23:00 Kobiety i mafia odc. 2 - serial

00:00 Zły glina - dramat kryminalny 

06:00 To moje życie! 

          odc. 138 - telenowela

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

          odc. 7 s. 2- serial 

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

          odc. 8 s. 2- serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 14 s. 20- serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 8 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 15 s. 20- serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 3 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 7 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 223 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 224 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 29 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 30 - serial

17:15 Ale numer! odc. 10 s. 3

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 29 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 30 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 466 s. 18 - serial

20:00 Szakal - sensacyjny 

22:25 Ochroniarz - thriller 

00:55 Brick Mansions. Najlepszy 

          z najlepszych - sensacyjny 

06:05 Rodzinka.pl odc. 157 - serial

06:40 Sztuka codzienności odc. 19

07:05 M jak miłość odc. 142 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1718 - serial

11:50 Postaw na milion 

12:45 Tylko z tobą odc. 3 - serial

13:45 Na sygnale odc. 56 - serial

14:20 Anna Dymna - spotkajmy się 

14:50 Było, nie minęło - ekstra odc. 5

15:30 Janosik odc. 2 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 31 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:35 Verva Street Racing - kronika 

          odc. 6 - wyścigi samochodowe 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1718 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1719 - serial

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 84 s. 7 - serial

21:40 Rodzinka.pl odc. 215 - serial

22:10 Pod wspólnym niebem 

          odc. 5 - serial

22:45 Pitbull. Nowe porządki 

          - sensacyjny 

01:05 Klaun - horror



13:35 U pana Boga za piecem

HITY DNIA

Królestwo Arendelle spowiła wieczna zima. Jest to efekt 
czarów Królowej Śniegu, Elsy, która nie potrafi kontrolować 
niezwykłych mocy. Na ratunek krainie wyrusza Anna, młodsza 
siostra władczyni. W wyprawie towarzyszą jej mieszkaniec 
gór Kristoff, renifer Sven i pocieszny bałwanek Olaf. 

Nowy Jork. Młody i ambitny polityk David Norris szybko pnie 
się po szczeblach kariery. Mężczyzna startuje w wyborach do 
senatu. W wieczór wyborczy niespodziewanie poznaje 
tancerkę Elise Sellas. Kilka dni później znowu spotyka ją w 
autobusie. Zauroczona dziewczyna daje mu numer telefonu.

Sobota, 14 października 2017

08:00 Ucieczka - wycieczka 

          odc. 1 - serial

08:40 Ucieczka - wycieczka 

          odc. 2 - serial

09:15 Zaśpiewajmy to jeszcze raz

09:50 Zaśpiewajmy to jeszcze raz 

10:35 Nasza ulica - krótkometrażowy 

11:20 Vistuliada odc. 2

12:00 Tygodnik kulturalny 

12:50 Szlakiem Kolberga odc. 12

13:35 U pana Boga za piecem 

          - komedia 

15:30 Wydarzenie aktualne 

16:05 Wstęp do filmu odc. 4

16:15 Złotoręki - dramat obyczajowy 

18:20 Dranie w kinie odc. 7

19:00 Legendy rocka odc. 54 - serial

19:25 Legendy rocka odc. 55 - serial

20:00 Eurokultura odc. 109

20:20 Wielkie nadzieje 

          - dramat obyczajowy 

22:40 The Cure: Trilogy 

          - Live in Berlin 

23:55 Filmy Rainera Wernera 

          Fassbindera odc. 1

00:00 Dlaczego pan R. oszalał? 

          - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 318

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 2 - serial

08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 7

08:30 Dziedzictwo regionów 

08:45 Ex libris 

09:05 Stawiam na Tolka Banana 

09:45 Stawiam na Tolka Banana

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 130

10:55 Ginące cywilizacje 

          odc. 3 - serial

12:00 Życie odc. 7 - serial

13:05 Dawne światy 

          odc. 7 - dokumentalny 

14:05 Szerokie tory odc. 88

14:35 Wielka gra odc. 347

15:30 Ex libris 

15:45 Spór o historię odc. 159

16:30 Zapomniany Legion 

          - dokumentalny 

17:25 Marsz Sokołów 

18:00 Wszystkie pieniądze świata 

          odc. 4 - serial

19:10 Najdziwniejsza broń na świecie 

          odc. 5 - dokumentalny 

20:10 Lalka odc. 1 - serial

21:40 Tajne akcje szpiegowskie 

          odc. 1 - dokumentalny 

22:35 7 peron 

23:20 Komandoria odc. 4 - serial

00:20 Prace na wysokościach 

          - dokumentalny 

05:35 Jaka to melodia? 

06:05 Sprawa dla reportera 

07:00 Naszaarmia.pl odc. 286

07:30 Rok w ogrodzie 

07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 7

08:10 Joe Kidd - western 

09:50 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 1 - serial

10:50 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 2 - serial

11:55 Studio Raban odc. 4

12:30 Wyżej i wyżej - dokumentalny 

13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 163,

14:15 Ojciec Mateusz odc. 232 - serial

15:05 Zagadka hotelu Grand 

          odc. 20 s. 3 - serial

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 18 - serial

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony odc. 5 s. 4

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 42

18:55 Jaka to melodia? 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Maraton Krakowski odc. 17

20:09 Pogoda 

20:15 Komisarz Alex odc. 123 - serial

21:10 RoboCop - film SF 

23:15 Wielkie uwodzenie - komedia 

01:15 Film fabularny - fabularny 

05:25 Zaufaj mi, jestem lekarzem 

          odc. 2 - serial

06:30 M jak miłość odc. 1319 - serial

07:30 Pytanie na śniadanie 

10:50 Lajk! odc. 30

11:15 Pod wspólnym niebem 

          odc. 5 - serial

11:50 O mnie się nie martw 

          odc. 84 s. 7 - serial

12:45 Na sygnale odc. 158 - serial

13:20 Podróże z historią odc. 49

14:00 Familiada 

14:40 Było, nie minęło - ekstra odc. 6

15:15 Rodzinka.pl odc. 215 - serial

15:50 Pierwsza randka odc. 19

16:50 Mars odc. 5 - serial

17:45 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:35 Sport-telegram 

18:45 Pogoda 

18:55 Postaw na milion - kulisy 

19:05 Postaw na milion 

20:05 The Voice of Poland odc. 12

22:25 Miasto skarbów odc. 5 - serial

23:25 Nocny recepcjonista odc. 8- serial 

00:25 Królowie ulicy - sensacyjny 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1016

11:00 Na Wspólnej odc. 2560 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2561 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2562 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2563 - serial

12:50 Drzewo marzeń odc. 6

13:50 MasterChef odc. 5 s. 6

15:25 Azja Express odc. 6 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje 

          odc. 6 s. 16

18:00 36,6 °C odc. 6 s. 2

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5100

20:00 Mam talent odc. 6 s. 10

21:45 Władcy umysłów - film SF 

23:55 Oszukać przeznaczenie III 

          - horror

01:50 Uwaga! odc. 5100

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 7 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 48 - serial

09:15 Przygody Kota w butach 

          odc. 17 - serial

09:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 18 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 312

10:45 Supermodelka Plus Size 

12:15 The Brain. Genialny umysł 

13:45 Wyspa przetrwania odc. 6

15:45 Kabaret na żywo odc. 24

17:50 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 109 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 110 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 388 - serial

20:05 Kraina lodu - animowany 

22:15 Twoja twarz brzmi znajomo 

00:15 Fight Exclusive Night 19. 

          we Wrocławiu MMA 

05:50 Ukryta prawda odc. 44 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 4 s. 10 - serial

09:25 Zaklinaczka duchów 

          odc. 6 - serial

10:25 Zaklinaczka duchów 

          odc. 7 - serial

11:20 Brzydula odc. 99 - serial

11:55 Brzydula odc. 100 - serial

12:30 Brzydula odc. 101 - serial

13:00 Brzydula odc. 102 - serial

13:35 Brzydula odc. 103 - serial

14:05 Brzydula odc. 104 - serial

14:40 Tomcio Grubasek - komedia 

16:45 Atramentowe serce 

          - fantastyczny 

19:00 Ciekawy przypadek Benjamina 

          Buttona - melodramat 

22:35 Dyktator - komedia 

00:15 Nieuchwytny - sensacyjny 

06:00 Strach ma wielkie kły odc. 5

07:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 13 - serial

07:30 Pan Peabody i Sherman Show 

          odc. 38 - serial

08:00 Przygody Kota w butach 

          odc. 16 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 2 - serial

09:00 Garfield Show 

09:25 Rekin i Lava - przygodowy 

11:10 Policjantki i policjanci 

          odc. 325 - serial

12:10 Policjantki i policjanci 

          odc. 326 - serial

13:10 Policjantki i policjanci 

          odc. 327 - serial

14:15 STOP Drogówka odc. 161

15:25 Święci i żołnierze

          - dramat wojenny 

17:15 Parasol bezpieczeństwa 

          - komedia kryminalna 

19:00 Galileo odc. 642

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 328 - serial

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 329 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 126 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 127 - serial

00:00 The Raid II: Infiltracja 

          - sensacyjny 

06:00 Niesamowite! odc. 5 - serial

06:35 Taki jest świat odc. 28 s. 3

07:15 Columbo odc. 6 - serial

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 19 - serial

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 20 - serial

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 21 - serial

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 22 - serial

12:55 Gwiazdy lombardu 

          odc. 146 s. 8 - serial

13:25 Niania - komedia 

15:30 Miłość, tropiki i piraci 

          - przygodowy 

17:40 W imię króla - fantastyczny 

20:00 Mechanik: Prawo zemsty 

          - sensacyjny 

21:50 Cobra - sensacyjny 

23:25 Diukowie Hazzardu - komedia 

01:45 Taki jest świat odc. 28 s. 3

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
09:00 Sanktuarium świętej Anny
          w La Palud - dokumentalny 
09:50 Opowieść wiecznie żywa 
          - serial
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna 
10:30 Święty na każdy dzień 
10:35 Polski punkt widzenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
          w mijającym tygodniu 
12:50 Przyroda i ludzie 
13:20 Siódmy sakrament 
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Józef z Egiptu odc. 21 - serial
14:40 Cud wirującego słońca 
          - animowany 
15:10 Matki dzieci niczyich 
          - dokumentalny 
15:30 Jak sobie radzić 
          z cierpieniem? odc. 17 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary odc. 2 - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela
19:30 Katecheza ks. bp. Antoniego 
          Długosza 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 
          - Aria dla Krynicy odc. 1

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

11:20 Brzydula 10:20 Okrasa łamie przepisy11:10 Policjantki i policjanci 09:00 Lombard. Życie pod zastaw

„Kraina lodu” 

(2013r.) POLSAT 20:05

„Władcy umysłów” 

(2011r.) TVN 21:45



Niedziela, 15 października 2017

20:00 Komornik

HITY DNIA

Królewna Śnieżka, bardziej przypominająca rozkapryszoną 
Paris Hilton niż królewnę, przedkłada imprezowanie 
z koleżankami, czyli Czerwonym Kapturkiem i Złotowłosą, nad 
inne przypisane jej postaci, nudne zajęcia, takie jak 
pomaganie wieśniakom.

06:00 Columbo

Mick Haller jest sprytnym, pewnym siebie adwokatem z Los 
Angeles. To mistrz manipulacji, który marzy o dużych 
pieniądzach i ekskluzywnej kancelarii. Jego biuro mieści się 
na tylnym siedzeniu lincolna. Pewnego dnia los zsyła mu 
zlecenie, które wygląda na punkt zwrotny w karierze.

,,Prawnik z Lincolna” 

(2011r.) POLSAT 23:10

10:15 Okrasa łamie przepisy 

10:15 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 07:45 Jeźdźcy smoków18:35 Jaka to melodia? 12:50 Brzydula 

„Happy wkręt II”
(2009r.) POLSAT 9:15

05:35 Klan odc. 3181 - telenowela

06:10 Słownik polsko@polski 

06:35 Pełnosprawni 

07:00 Msza święta z Sanktuarium 

          Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

          Łagiewnikach odc. 687 

08:00 Tydzień 

08:40 Ziarno odc. 632

09:15 Jak to działa? odc. 144

09:50 Biblia odc. 35 - serial

10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 45

11:10 Weterynarze z sercem 

          odc. 20 - serial

11:40 Sekrety mnichów odc. 18

11:55 Między ziemią a niebem 

12:00 Anioł Pański 

12:15 Między ziemią a niebem 

12:55 Zwierzęcy oszuści odc. 1 - serial

14:00 Poldark: Wichry losu 

          odc. 2 - serial

15:10 The Wall. Wygraj marzenia 

16:05 Program kulinarny 

16:25 Sonda II odc. 64

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Komisarz Alex odc. 123 - serial

18:35 Jaka to melodia? 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Maraton Krakowski odc. 18

20:09 Pogoda 

20:15 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 19 - serial

21:10 Rolnik szuka żony odc. 6 s. 4

22:10 Tylko Ciebie chcę - melodramat 

00:20 RoboCop - film SF 

06:00 Podróże z historią odc. 28

06:40 M jak miłość odc. 1320 - serial

07:35 Barwy szczęścia 

          odc. 1715 - serial

08:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1716 - serial

08:40 Barwy szczęścia 

          odc. 1717 - serial

09:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1718 - serial

09:45 Barwy szczęścia 

          odc. 1719 - serial

10:20 Ostoja odc. 143

10:50 Zwierzęce superzmysły 

          odc. 1 - dokumentalny 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 161

12:35 Bake off - Ale ciacho! odc. 27

13:40 Bake off - Ale przepis odc. 27

14:00 Familiada 

14:40 Koło fortuny 

15:20 Na dobre i na złe 

          odc. 681 - serial

16:20 The Voice of Poland odc. 12

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:55 Pod wspólnym niebem 

          odc. 5 - serial

19:25 Lajk! odc. 7

20:05 Królowie ulicy - sensacyjny 

22:10 Kapitał ludzki - obyczajowy 

00:15 Wymyk - dramat obyczajowy 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 33

08:25 Akademia ogrodnika odc. 40

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1017

11:00 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 6 s. 9

11:35 Co za tydzień odc. 821

12:15 Diagnoza odc. 6 - serial

13:15 Druga szansa odc. 5 s. 4 - serial

14:15 Mam talent odc. 6 s. 10

16:00 Gala French Touch 

17:50 Spotkanie ze smakiem 

18:00 Drzewo marzeń odc. 7

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5101

20:00 MasterChef odc. 6 s. 6

21:35 Starcie tytanów - fantastyczny 

23:50 San Andreas - katastroficzny 

02:15 Uwaga! odc. 5101

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 8 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 49 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 50 - serial

09:15 Happy wkręt II - animowany 

10:45 Indiana Jones i Świątynia 

          Zagłady - przygodowy 

13:25 Kraina lodu - animowany 

15:35 Twoja twarz brzmi znajomo 

17:35 Nasz nowy dom odc. 100

18:35 Dom pełen zmian odc. 1 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 244

20:00 W rytmie serca odc. 7 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 25

23:10 Prawnik z Lincolna - sensacyjny 

01:50 Ewolucja planety małp - film SF 

06:00 Strach ma wielkie kły odc. 6

07:00 Pan Peabody i Sherman 

          Show odc. 39 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 3 - serial

08:00 Garfield Show 

08:25 Pies-wampir - przygodowy 

10:15 Galileo odc. 641

11:15 Galileo odc. 642

12:20 Akademia sztuk walki 

          - familijny 

14:30 Błękitny Grom - sensacyjny 

16:45 Bracia surferzy 

          - dramat obyczajowy 

19:05 Galileo odc. 643

20:05 Taxi - komedia sensacyjna 

22:00 Mecenas Lena Barska

           odc. 3 - serial

23:00 Motel - horror

00:50 STOP Drogówka odc. 161

06:00 Columbo odc. 6 - serial

07:30 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 6 s. 2 - serial

08:10 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 7 s. 2 - serial

08:55 Ojciec Ted odc. 2 s. 1 - serial

09:25 Ojciec Ted odc. 3 s. 1 - serial

10:00 Lekarze na start odc. 26 - serial

10:35 Lekarze na start odc. 27 - serial

11:20 Lekarze na start odc. 28 - serial

12:10 Lekarze na start odc. 29 - serial

13:00 Lekarze na start odc. 30 - serial

13:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

16:15 Małolaty na obozie - komedia 

17:55 Niania - komedia 

20:00 Szybcy i wściekli - sensacyjny 

22:05 Szakal - sensacyjny 

00:30 Wikingowie odc. 10 s. 3 - serial

08:00 Ucieczka - wycieczka 

          odc. 3 - serial

08:40 Ucieczka - wycieczka 

          odc. 4 - serial

09:15 Historia muzyki odc. 7 - serial

10:20 Scena klasyczna odc. 3

11:05 Trzeci punkt widzenia odc. 206

11:40 Podróż - krótkometrażowy 

12:30 Wielkie nadzieje 

          - dramat obyczajowy 

14:45 Chuligan literacki odc. 62

15:20 Pajace 

17:00 Pomniki historii odc. 76 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Ich czworo 

20:00 Komornik - dramat obyczajowy 

21:45 Pegaz odc. 39

22:20 Trzeci punkt widzenia odc. 206

22:55 Przestrzenie Fangora 

          - dokumentalny 

23:55 Koncert muzyki Johna Williamsa 

          - Los Angeles 2014 

00:50 Snępowina - animowany 

06:50 Był taki dzień odc. 319

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 3 - serial

08:05 Wygnaniec - dokumentalny 

09:15 Czarne chmury odc. 9 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 142

10:50 Ginące cywilizacje 

          odc. 4 - serial

11:55 Planeta dinozaurów 

          odc. 1 - serial

13:00 Tajne historie archeologii 

          odc. 1 - serial

14:05 Ex libris  

14:20 Ada! To nie wypada! - komedia 

16:00 Wielki test o Kościuszce 

17:30 Ex libris 

18:00 Twarze i maski odc. 1 - serial

19:05 Z archiwum IPN odc. 5

19:35 Pokolenie NZS 

20:20 Śmieciarz odc. 4 - serial

22:00 Wszystko dla Polski 

          - Powstanie Zamojskie 

          1942-1944 - dokumentalny 

22:55 Piłkarski poker - komedia 

00:50 Kleopatra: portret morderczyni 

          - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

08:05 Polski punkt widzenia 

08:25 Święty na każdy dzień 

08:30 Z Parlamentu Europejskiego 

09:00 Myśląc ojczyzna 

09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 

09:15 Katecheza ks. bp. Antoniego 

          Długosza 

09:30 Msza Święta z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

10:35 Przegląd katolickiego 

          tygodnika "Niedziela" 

10:40 Śladami apostoła Pawła 

          odc. 2 - serial

11:30 Temperament flamenco 

12:00 Anioł Pański z Ojcem 

          Świętym Franciszkiem 

12:20 Wieś - to też Polska 

13:30 Papież Polak do Rodaków 

          - serial

14:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 

          - Aria dla Krynicy odc. 1

15:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 

          - Aria dla Krynicy odc. 2

16:00 Informacje dnia 

16:10 Koncert życzeń 

17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial

17:30 Okiem kamery 

18:00 Anioł Pański 

18:05 Informacje dnia 

18:15 Rozmowy niedokończone  

19:25 Retrospekcja 

19:30 Brat Ogień odc. 10 - serial

20:00 Informacje dnia 

20:50 Myśląc ojczyzna 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Cuda Jezusa odc. 34 - serial

22:30 Vatican Magazine 

05:35 Ukryta prawda odc. 45 - serial

06:40 Mango - Telezakupy 

08:45 Dwóch i pół odc. 5 s. 10 - serial

09:15 Dwóch i pół odc. 6 s. 10 - serial

09:45 Zaklinaczka duchów 

          odc. 8 - serial

10:45 Zaklinaczka duchów 

          odc. 9 - serial

11:45 Zaklinaczka duchów 

          odc. 10 - serial

12:50 Brzydula odc. 105 - serial

13:25 Brzydula odc. 106 - serial

14:00 Brzydula odc. 107 - serial

14:35 Brzydula odc. 108 - serial

15:10 Wyspa Nim - przygodowy 

17:15 Liceum Avalon 

19:00 Zabójcza broń odc. 2 - serial

20:00 Jack Reacher: Jednym 

          strzałem - sensacyjny 

22:40 Zabójcza broń odc. 3 - serial

23:40 Piekielna głębia - sensacyjny 

01:50 Lista klientów 

          odc. 11 s. 2 - serial



19:05 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Dwaj byli komandosi, wytrawny strateg Tom Steele oraz 
specjalista od broni Manning, biorą udział w eskorcie 
więźniów przewożonych z zamykanego więzienia 
wojskowego. Wśród osadzonych znajdują się dwie kobiety – 
Samantha i Charlotte.

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 16 października 2017

„Ewolucja planety małp” 

(2014r.) POLSAT 20:10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 534 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 714 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 41 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 333 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 261 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 742 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2546 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 788 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3489

16:30 Na ratunek 112 odc. 152 - serial

17:00 Gliniarze odc. 140 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2547 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 389 - serial

20:10 Ewolucja planety małp - film SF 

22:55 Najwyższy wyrok - sensacyjny 

01:00 Niezniszczalni III - sensacyjny 

06:00 To moje życie! 

          odc. 139 - telenowela

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

          Śledcze odc. 8 s. 2- serial 

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

          Śledcze odc. 9 s. 2- serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 15 s. 20- serial 

10:00 Napisała: morderstwo

          odc. 9 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 16 s. 20- serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 4 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 8 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 225 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 226 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 30 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 31 - serial

17:15 Ale numer! odc. 11 s. 3

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 30 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 31 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 467 s. 18 - serial

20:00 Cobra - sensacyjny 

21:50 Szybcy i wściekli - sensacyjny 

00:00 Polowanie na drużbów 

          - komedia 

06:00 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 163

09:10 Rok w ogrodzie 

09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 7

09:45 Łap startup odc. 3

10:10 Północ - Południe, księga I 

          odc. 10 - serial

11:10 Doktor Quinn odc. 8 s. 6 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Magazyn rolniczy 

12:55 Nasi ulubieńcy wśród zwierząt 

          - dokumentalny 

14:00 Elif odc. 113 - serial

14:55 Opole 2017 na bis 

15:10 Obserwator 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 12 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3182 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 43

18:55 Komisariat - serial

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:15 Pogoda 

20:25 Totus Tuus 

21:50 Żyj i pozwól umrzeć 

          - sensacyjny 

00:00 Gol Ekstra 

05:55 Rodzinka.pl odc. 158 - serial

06:30 Metr od świętości odc. 1 - serial

07:05 M jak miłość odc. 143 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

11:00 Panorama 

11:20 Barwy szczęścia 

          odc. 1719 - serial

11:50 Na dobre i na złe 

          odc. 469 - serial

12:50 Tylko z tobą odc. 4 - serial

13:50 Na sygnale odc. 57 - serial

14:25 Czarne chmury odc. 3 - serial

15:30 O mnie się nie martw 

          odc. 84 s. 7 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 32 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1719 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1720 - serial

20:35 Kulisy serialu "Barwy 

          szczęścia" odc. 10 - serial

20:45 M jak miłość odc. 1321 - serial

21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 28

22:55 Bake off - Ale przepis odc. 28

23:20 Czarodziejska Góra

           - dokumentalny 

01:00 Pod wspólnym niebem 

          odc. 5 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 5 s. 9

07:20 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 6 s. 9

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2102

10:55 Ukryta prawda odc. 811 - serial

12:00 Szkoła odc. 463 - serial

13:00 19+ odc. 164 - serial

13:30 Szpital odc. 700 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 3

15:30 Szkoła odc. 464 - serial

16:30 19+ odc. 165 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 812 - serial

18:00 Szpital odc. 701 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5102

20:10 Doradca smaku odc. 25

20:15 Na Wspólnej odc. 2564 - serial

20:55 Milionerzy odc. 82

21:30 Druga szansa odc. 6 s. 4 - serial

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 6 s. 2 - serial

23:35 Starcie tytanów - fantastyczny 

01:45 Gala French Touch 

05:20 Ukryta prawda odc. 46 - serial

06:20 Szpital odc. 170 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 103 - serial

08:15 Chirurdzy odc. 4 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 107 - serial

09:45 Brzydula odc. 108 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 445 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 104 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 344 - serial

14:55 Szpital odc. 171 - serial

15:55 Chirurdzy odc. 5 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 11 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 109 - serial

18:30 Brzydula odc. 110 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 446 - serial

20:00 Incydent - thriller 

22:05 Lista klientów odc. 12 s. 2 - serial

23:05 Masters of Sex odc. 10 s. 2 - serial

00:15 Ciekawy przypadek Benjamina

          Buttona - melodramat 

06:50 Był taki dzień odc. 320
07:00 Klamra - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 15
08:35 Urok życia - Janusz Grzywacz 
09:10 W labiryncie odc. 95 - telenowela
09:45 Wszystko dla Polski 
          - Powstanie Zamojskie 
          1942-1944 - dokumentalny 
10:40 Dawne światy 
          odc. 7 - dokumentalny 
11:45 Faustyna - biograficzny 
13:05 Prawda znalazła swój dom 
          - dokumentalny 
13:35 Niecała nieprawda czyli PRL 
          w DTV odc. 7
14:10 Sensacje XX wieku odc. 70
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 77 - serial
15:40 Spór o historię odc. 30
16:20 Planeta dinozaurów 
          odc. 1 - serial
17:15 Ex libris 
17:45 Czas honoru 
          odc. 16 s. 2 - serial
18:45 Flesz historii 
19:05 Sensacje XX wieku odc. 77
20:00 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:35 Wyprawy krzyżowe 
          odc. 1 - dokumentalny 
21:30 Ex libris 
21:40 Popielec odc. 6 - serial
22:50 Tajemnice Florencji 
          - dokumentalny 
23:55 Jerzy Popiełuszko - posłaniec 
          prawdy - dokumentalny 
01:30 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 15

08:00 Informacje dnia 

08:15 Wieś - to też Polska 

09:25 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

09:30 Vatican Magazine 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Rozmowy niedokończone 

11:25 Myśląc ojczyzna 

11:35 Jan Paweł II (1978-2005)

          - dokumentalny 

11:50 Retrospekcja 

11:55 Święty na każdy dzień 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Wielcy Duchem - Jan Paweł II 

          - dokumentalny 

13:20 Koncert życzeń 

14:10 Kaplica Pamięci 

15:05 Jan Paweł II i cud w Kostaryce 

          - dokumentalny 

15:40 Spacer po misji w Gahunga 

15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Sanktuaria polskie 

16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 

16:50 Świadkowie - serial

17:20 Święty na każdy dzień 

17:25 Izba Pamięci Pułkownika 

          Kuklińskiego 

17:30 Spotkanie Rodziny Radia 

          Maryja w parafii św. Antoniego 

          w Gdyni 

19:45 Przygody Monster Trucków 

          odc. 15 - serial

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc ojczyzna 

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Polski punkt widzenia 

22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 

22:10 Mojżesz - 10 przykazań 

          odc. 43 - serial

08:00 Dziennik filozofa odc. 31

08:10 Scena klasyczna odc. 3

09:00 Eurokultura 

09:30 Karczma na bagnach 

          - historyczny 

11:00 Polskie drogi odc. 5 - serial

12:25 Wenecja - obyczajowy 

14:30 Ciuciubabka - obyczajowy 

15:35 Studio Kultura - niedziela z... 

16:30 - horrorw Wesołych 

          Bagniskach - dramat obyczajowy 

18:05 Studio Kultura - rozmowy 

18:25 Pieśń Lahore - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Dzieci hipisów - historia 

          nieznana - dokumentalny 

21:30 Którędy po sztukę odc. 57

21:35 Videofan odc. 85 

21:50 Dziennik filozofa odc. 31

22:10 Żurek - dramat obyczajowy 

23:35 Sandland - krótkometrażowy 

00:10 Informacje kulturalne 

Dziesięć lat temu doszło do epidemii, która uśmierciła niemal 
wszystkich ludzi. Genetycznie zmodyfikowane małpy 
przewodzą wielotysięcznej populacji orangutanów, 
szympansów i goryli. Ich liderem jest Caesar, który 
poprowadził człekokształtne do rewolucji.

„Najwyższy wyrok” 

(2012r.) POLSAT 22:55

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

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

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 1

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 14 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 1 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 17 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 4 - serial

09:00 V.I.P. odc. 7- serial 

10:00 Esmeralda odc. 15 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 85 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 86 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 87 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 25

15:00 Dom nie do poznania odc. 161

16:00 Esmeralda odc. 16 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 146 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 329 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 330 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 128 - serial

21:00 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 4 - serial

21:30 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 5 - serial

22:00 Galileo odc. 642

23:00 Galileo odc. 643

00:00 STOP Drogówka odc. 161



11:05 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki 16:55 Zaklinaczka duchów

08:40 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Barney Ross, nożownik Lee Christmas, specjalista od walki 
wręcz Yin Yang, znawca broni Hale Caesar i ekspert od 
ładunków wybuchowych Toll Road to trzon grupy najemników 
specjalizujących się w misjach, których nikt nie ma odwagi 
wykonać.

Tajniak Frank "Bullet" Marasco marzy o przejściu na 
emeryturę. Kiedy jego wnuczek i córka gubernatora zostają 
porwani przez szefa mafii, Frank musi wyrwać niewinnych 
nastolatków z rąk bandytów.

19:00 Policjantki i policjanci

13:50 Zbuntowany anioł 08:05 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 17 października 2017

„Niezniszczalni III” 

(2014r.) POLSAT 21:40

06:00 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial
09:05 Weterynarze z sercem 
          odc. 20 - serial
09:35 Nienasyceni odc. 9
10:10 Północ - Południe, księga I 
          odc. 11 - serial
11:05 Doktor Quinn odc. 9 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Tajemnicze Indie odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 114 - serial
14:55 Opole 2017 na bis 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 13 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3183 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 44
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Miasto gniewu 
20:55 Magazyn śledczy Anity Gargas 
21:30 Riviera odc. 8- serial 
22:30 El Príncipe - dzielnica zła 
          odc. 42 - serial
23:25 American Crime Story: 
          Sprawa O.J. Simpsona 
          odc. 8 - serial
00:20 Świat bez końca odc. 3 - serial

06:05 Rodzinka.pl odc. 159 s. 7 - serial

06:40 Żyć z wiarą na co dzień 

07:05 M jak miłość odc. 144 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

11:00 Panorama 

11:20 Barwy szczęścia 

          odc. 1720 - serial

11:50 Na dobre i na złe 

          odc. 470 - serial

12:50 Tylko z tobą odc. 5 - serial

13:50 Na sygnale odc. 58 - serial

14:25 Cuda z odzysku - urządź 

          mieszkanie za darmo odc. 7 s. 2

15:20 Kulisy serialu "Barwy szczęścia" 

          odc. 10 - serial

15:30 M jak miłość odc. 1321 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 33 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1720 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1721 - serial

20:50 M jak miłość odc. 1322 - serial

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 

23:00 Znów będę tatą - dokumentalny 

00:10 Miasto skarbów odc. 5 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 535 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 716 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 717 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 42 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 334 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 262 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 743 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2547 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 789 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3490

16:30 Na ratunek 112 odc. 153 - serial

17:00 Gliniarze odc. 141 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2548 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 390 - serial

20:05 The Brain. Genialny umysł 

21:40 Niezniszczalni III - sensacyjny 

00:15 Moja dziewczyna wychodzi 

          za mąż - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 13 s. 10

07:50 Doradca smaku odc. 25

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2103

10:55 Ukryta prawda odc. 812 - serial

12:00 Szkoła odc. 464 - serial

13:00 19+ odc. 165 - serial

13:30 Szpital odc. 701 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 3

15:30 Szkoła odc. 465 - serial

16:30 19+ odc. 166 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 813 - serial

18:00 Szpital odc. 702 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5103

20:10 Doradca smaku odc. 26

20:15 Na Wspólnej odc. 2565 - serial

20:55 Milionerzy odc. 83

21:30 Diagnoza odc. 7 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 7 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1105

00:05 36,6 °C odc. 6 s. 2

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 3

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 4

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 15 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 2 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 18 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 5 - serial

09:00 V.I.P. odc. 8- serial 

10:00 Esmeralda 

          odc. 16 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 146 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 88 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 89 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 26

15:00 Dom nie do poznania  

16:00 Esmeralda odc. 17 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 147 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 330 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 129 - serial

21:00 Bullet - thriller 

22:50 Włatcy móch odc. 3 - serial

23:20 Włatcy móch odc. 4 - serial

23:50 Spadkobiercy odc. 82

00:50 9. miesiąc odc. 6 - serial

06:00 To moje życie! 

          odc. 140 - telenowela

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

          Śledcze odc. 9 s. 2- serial 

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

          Śledcze odc. 10 s. 2- serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 16 s. 20- serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 10 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 1 s. 21- serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 5 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 9 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 227 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 228 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 31 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 32 - serial

17:15 Ale numer! odc. 12 s. 3

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 31 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 32 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 468 s. 18 - serial

20:00 Adwokat diabła - thriller 

23:00 Mgła - horror

01:25 Z Nation odc. 14 s. 2

08:00 Dziennik filozofa odc. 32

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Dotknięcie ręki - psychologiczny 

10:40 Którędy po sztukę odc. 57

11:00 Polskie drogi odc. 6 - serial

12:40 Mur - obyczajowy 

14:10 Jedyne wyjście 

          - krótkometrażowy 

14:40 Bicie serca - krótkometrażowy 

15:15 Tygodnik kulturalny 

16:05 Dotknięcie ręki - psychologiczny 

17:50 Studio Kultura - rozmowy 

18:10 Film fabularny - fabularny 

19:00 Ziggy Dust 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Don Juan 

22:05 Dezerterzy odc. 58

22:35 Dziennik filozofa odc. 32

22:45 Dla Ellen - dramat obyczajowy 

00:25 Sponsoring 

          - dramat obyczajowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:35 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial
09:10 Papież Polak do Rodaków
09:50 Dobra wiara, dobre tricki 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy - z daleka 
          widać lepiej 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze 
11:35 Myśląc ojczyzna 
11:45 Młodzi Światu 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Katedra w Chartres - święta 
          geometria - dokumentalny 
13:20 Chłopcy z Namugongo 
          - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
          odc. 43 - serial
14:50 "Będę jej głównym Patronem"
           - Andrzej Bobola 1809 r. 
          - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Mama Lima - dokumentalny 
16:50 Express studencki 
17:00 Życie monastyczne 
          odc. 1 - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 9 dni, które zmieniły świat 
          - dokumentalny 

06:00 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1164 - serial

06:40 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1165 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 104 - serial

08:15 Chirurdzy odc. 5 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 109 - serial

09:45 Brzydula odc. 110 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 446 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 105 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 345 - serial

14:55 Szpital odc. 172 - serial

15:55 Chirurdzy odc. 6 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 12 - serial

17:55 Brzydula odc. 111 - serial

18:30 Brzydula odc. 112 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 447 - serial

20:00 Firewall - sensacyjny 

22:15 Odwet - sensacyjny 

00:35 Nie z tego świata 

          odc. 5 s. 5 - serial

01:35 Moc magii odc. 284

„Bullet” 

(2014r.) TV 4 21:00

06:50 Był taki dzień odc. 321
06:55 Ułani, ułani... - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 16 
08:35 Wszystko po krakowsku odc. 1
09:10 W labiryncie 
          odc. 96 - telenowela
09:35 Ex libris 
09:50 Zwycięzcy nie umierają 
          - opowieść o księdzu Jerzym 
          - dokumentalny 
10:55 Życie odc. 7 - serial
11:55 Z archiwum IPN odc. 9
12:30 Tajemnice Florencji 
          - dokumentalny 
13:35 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:10 Sensacje XX wieku odc. 77
15:00 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 78 - serial
15:35 Wyprawy krzyżowe 
          odc. 1 - dokumentalny 
16:40 Fryderyk Chopin - romantyzm 
          wygnańców - dokumentalny 
17:50 Czas honoru 
          odc. 17 s. 2 - serial
18:50 Filmowa Encyklopedia 
          Powstań Śląskich 
          odc. 2 - serial
19:15 Sensacje XX wieku odc. 118
19:50 Sensacje XX wieku odc. 119
20:30 Nowe Ateny odc. 58
21:15 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
21:50 Popielec odc. 7 - serial
23:00 Konwój: bitwa o Atlantyk 
          odc. 4 - serial
00:15 Plac Zbawiciela 
          - dramat obyczajowy 



HITY DNIA

Kapitan linii lotniczych William "Whip" Whitaker jest 
uzależniony od alkoholu. Ciągłe złe samopoczucie niweluje 
kokainą, wódką i aspiryną, które dodają mu sił przed kolejnym 
lotem. Pewnego dnia, po upojnej nocy w towarzystwie 
stewardesy, maszyna, którą steruje William, ma awarię. 

Clyde i Stephanie są po rozwodzie. Pewnego dnia podczas 
weekendowej wyprzedaży garażowej ich córka Em 
wyszukuje sobie oryginalną drewnianą skrzyneczkę. Od tej 
pory dziewczynka dziwnie się zachowuje. Cały czas wpatruje 
się w nowy przedmiot i ma na jego punkcie obsesję. 

08:40 Informacje kulturalne 19:05 Sensacje XX wieku

Środa, 18 października 2017

06:00 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial
09:10 Sonda II odc. 64
09:40 Jak to działa? odc. 144
10:15 Północ - Południe, księga I 
          odc. 12 - serial
11:05 Doktor Quinn 
          odc. 10 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Tajemnicze Indie odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 115 - serial
14:55 Opole 2017 na bis 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:00 W sercu miasta odc. 14 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3184 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 45
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:20 Liga Mistrzów UEFA 
          Piłka nożna 
20:40 Liga Mistrzów UEFA 
          Piłka nożna 
22:55 Liga Mistrzów UEFA 
          Piłka nożna 
00:05 Putin wiecznie żywy 
          - dokumentalny 

06:05 Rodzinka.pl 

          odc. 160 s. 7 - serial

06:35 Żydzi w Piotrkowie 

          Trybunalskim. Wspomnienie 

07:05 M jak miłość odc. 145 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1721 - serial

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 471 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 6 - serial

13:45 Na sygnale odc. 59 - serial

14:20 Nasz dziwaczny świat 

          odc. 7 - serial

15:20 Kulisy serialu "Barwy 

          szczęścia" odc. 10 - serial

15:30 M jak miłość odc. 1322 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 34 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1721, 1722 - serial

20:45 Na dobre i na złe 

          odc. 682 - serial

21:50 Na sygnale odc. 159 - serial

22:30 Salon piękności - komedia 

00:20 O mnie się nie martw 

          odc. 84 s. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 1 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 26

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2104

10:55 Ukryta prawda odc. 813 - serial

12:00 Szkoła odc. 465 - serial

13:00 19+ odc. 166 - serial

13:30 Szpital odc. 702 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 6 s. 3

15:30 Szkoła odc. 466 - serial

16:30 19+ odc. 167 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 814 - serial

18:00 Szpital odc. 703 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5104

20:10 Doradca smaku odc. 27

20:15 Na Wspólnej odc. 2566 - serial

20:55 Milionerzy odc. 84

21:30 Azja Express odc. 7 s. 2

23:00 Kiler - komedia kryminalna 

01:15 Superwizjer odc. 1105

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy 

          odc. 536 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 718 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 719 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje 

          życie odc. 43 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 335 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 263 - serial

13:00 Trudne sprawy 

          odc. 744 - serial

14:00 Pierwsza miłość

           odc. 2548 - serial

14:50 Dlaczego ja? odc. 790 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3491

16:30 Na ratunek 112 

          odc. 154 - serial

17:00 Gliniarze odc. 142 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2549 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 391 - serial

20:05 Świat według Kiepskich 

          odc. 523 - serial

20:40 Supermodelka Plus Size 

22:10 Moja dziewczyna wychodzi 

          za mąż - komedia romantyczna 

00:10 Faceci od kuchni - komedia 

05:20 Ukryta prawda odc. 47 - serial

06:20 Szpital odc. 172 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 105 - serial

08:15 Chirurdzy odc. 6 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 111 - serial

09:45 Brzydula odc. 112 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 447 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 106 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 346 - serial

14:55 Szpital odc. 173 - serial

15:55 Chirurdzy odc. 7 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 13 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 113 - serial

18:30 Brzydula odc. 114 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 448 - serial

20:00 Lot - thriller 

22:55 Magazyn UEFA Champions 

          League odc. 6

00:00 Senna - dokumentalny 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 5

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 6

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 16 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 3 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 19 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 6 - serial

09:00 V.I.P. odc. 9- serial 

10:00 Esmeralda odc. 17 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 147 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 90 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 91 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 27

15:00 Dom nie do poznania odc. 163

16:00 Esmeralda odc. 18 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 148 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 331 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 332 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 130 - serial

21:00 Kronika opętania - horror

23:00 Włatcy móch odc. 5 - serial

23:30 Włatcy móch odc. 6 - serial

00:00 Spadkobiercy odc. 83

06:00 To moje życie! 

          odc. 141 - telenowela

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

          odc. 10 s. 2- serial 

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

          odc. 11 s. 2- serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 1 s. 21- serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 11 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 2 s. 21- serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 6 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 10 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 229 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 230 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 32 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 33 - serial

17:15 Ale numer! odc. 13 s. 3

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 32 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 33 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 469 s. 18 - serial

20:00 Gabriel - horror

22:15 Adwokat diabła - thriller 

01:10 Z Nation odc. 15 s. 2

08:00 Dziennik filozofa odc. 33

08:05 Szlakiem Kolberga odc. 12

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Ostatnia akcja 

          - komedia sensacyjna 

10:35 Dół - krótkometrażowy 

11:00 Polskie drogi odc. 7 - serial

12:50 Wyrok na Franciszka Kłosa 

          - dramat wojenny 

14:40 Siedem czerwonych róż, czyli 

          Benek Kwiaciarz o sobie 

          i o innych - komedia 

16:05 Dranie w kinie odc. 7

16:45 Ostatnia akcja 

          - komedia sensacyjna 

18:20 Studio Kultura - rozmowy 

18:35 Intensywność patrzenia 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Hannah Arendt - biograficzny 

22:20 Pegaz odc. 52

23:15 Dziennik filozofa odc. 33

23:30 Jedna scena odc. 33

23:50 Zmruż oczy - komediodramat 

01:30 Alfabet polskiego 

          performance odc. 17

06:50 Był taki dzień odc. 322

06:55 Fryderyk Chopin - romantyzm 

          wygnańców - dokumentalny 

08:05 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 17

08:35 Wszystko po krakowsku 

09:10 W labiryncie odc. 97 a

9:40 W życiu wszystko przemija 

          oprócz radia 

10:45 Niepodległa - dokumentalny 

11:50 Spór o historię odc. 29

12:35 Zdobywcy Karpat odc. 3 - serial

13:00 Zdobywcy Karpat odc. 4 - serial

13:25 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

14:00 Sensacje XX wieku odc. 118

14:35 Sensacje XX wieku odc. 119

15:10 Encyklopedia II wojny 

          światowej odc. 93 - serial

15:35 Konwój: bitwa o Atlantyk 
          odc. 4 - serial

16:45 Zawsze wierni - dokumentalny 

17:30 Ex libris  

17:50 Czas honoru odc. 18 s. 2 - serial

18:50 Śladami zbrodni i walki 

          1944-1956 odc. 12 - serial

19:15 Ex libris 

19:30 Sensacje XX wieku odc. 101

20:05 Sensacje XX wieku odc. 120

20:40 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

21:15 Historia świata według 

          Andrew Marra odc. 6 - dok

22:20 Popielec odc. 8 - serial

23:30 Życie w biało-niebieskie pasy 
          - dokumentalny 

00:35 Cichy Don odc. 2 - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi 
09:00 Mama Lima - dokumentalny 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Święty na każdy dzień 
09:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 
          odc. 2 - serial
10:00 Audiencja Generalna Ojca 
          Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 25 - serial
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Notacje historyczne - historia, 
          pamięć, świadkowie 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Muzeum Diecezjalne w Tarnowie 
          - dokumentalny 
13:00 Ogniska miłości - Jednego Serca 
          Jednego Ducha - dokumentalny 
14:00 9 dni, które zmieniły świat 
          - dokumentalny 
15:30 Dinozaury z Krasiejowa 
          - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z nami bezpiecznie 
16:45 Kazembe - dokumentalny 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Przygody Mobilków - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Wielkie serce Jack - obyczajowy 

„Lot” 

(2012r.) TVN 7 20:00

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

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

„Kronika opętania” 

(20152r.) TV 4 21:00
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 temperatura: 13 12 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1015 1020 hPa
 wiatr: 26 50 km/h 

 temperatura: 13 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1013 1015 hPa
 wiatr: 40 75 km/h 

 temperatura: 12 8 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1019 1020 hPa
 wiatr: 18 40 km/h 

 temperatura: 17 10 °C
 opady: 0,8 1 mm
 ciśnienie: 1013 1015 hPa
 wiatr: 25 50 km/h 

 temperatura: 12 12 °C
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 wiatr: 32 55 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Babeczki śmietankowe
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki 

2 szkl. mąki
1 szkl. cukru
1 szkl. śmietany 18 proc.
3 jajka
2 łyżeczki proszku do pieczenia
50 g maku
50 g wiórków kokosowych
cukier puder

Sposób wykonania:
Jajka ucieramy z cukrem, mąkę 

mieszamy z proszkiem do piecze-
nia. Do utartych jajek dodajemy na 
przemian mąkę i śmietanę, wszyst-
kie składniki mieszamy. Ciasto 
dzielimy na dwie części, do jednej 
dodajemy mak, a do drugiej wiór-
ki. Ciasto przelewamy do wysma-
rowanych tłuszczem foremek na 
muffiny (do 2/3 wysokości), piecze-
my w temp. 180 st. C około 30 mi-
nut, aż babeczki staną się rumiane. 
Przestudzone posypujemy cukrem 
pudrem.

Smacznego! Aleksandra Pokora i Halina Leida polecają babeczki
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Kazus pierwszy
Pani Kasia od zawsze chcia-

ła pracować w administracji 
i dlatego co jakiś czas startuje 
w konkursach na stanowi-
ska urzędnicze. Zauważyła, 
że coraz częściej w wy-
maganiach niezbędnych 
pojawia się konieczność 
legitymowania się okre-
ślonym stażem pracy lub 
doświadczeniem zawo-
dowym w administracji. 
Zastanawia się, czy nie 
jest to kryterium dys-
kryminujące? Pani Kasia 
ma wątpliwości, bo uwa-
ża, że pracownik może 
nabyć doświadczenie 
w innych podmiotach 
i mieć bogatą wiedzę 
w zakresie, którego 
dotyczy nabór na 
dane stanowisko. Na 
przykład pracuje od 
20 lat w rolnictwie, 
a przy uwzględnieniu 
wspomnianych kryte-
riów nie może ubiegać 
się o stanowisko w refera-
cie rolnictwa. Czy w takim 
przypadku możemy uznać 
kryterium stażu pracy lub 
doświadczenia zawodowego 
wymaganego w administracji 
publicznej za dyskryminują-
ce?

Mimo że pracodawca 
ma prawo swobodnego 
doboru pracowników 
i wskazywania istot-
nych dla siebie wyma-
gań od kandydatów, musimy 
pamiętać, że w naszym kazusie 
jest to pracodawca specyficzny, 
bo zatrudnienie ma mieć miej-
sce w administracji publicznej. 
Kompetentna i wykwalifikowana 
kadra administracyjna stanowi 
gwarancję prawidłowego wyko-
nywania zadań przez admini-
strację publiczną i jednostki sa-
morządu. W związku z tym może 
dojść do sytuacji, tak jak w oma-
wianym przez nas przykładzie, 
że osoba ubiegająca się o stano-
wisko w administracji publicznej 
czy w urzędach samorządowych 
może odnieść wrażenie, że kry-
teria wskazane przez pracodaw-
cę są zbyt wygórowane i tym 
samym utrudniają jej dostęp 
do pracy w służbie publicznej, 
co jest sprzeczne z konstytucją. 
Jednak kryterium, które wskaza-
ła pani Kasia, czyli określony staż 
pracy w administracji lub okre-
ślone doświadczenie zawodo-
we, nie wydaje się wymaganiem 
skierowanym przeciwko pracow-
nikowi. Niewątpliwie charakter 
pracy w placówkach publicz-

n y c h w y m a g a ,  
przynajmniej na części stano-
wisk, poznania specyfiki i zasad 
jej działania.

Kodeks pracy wymaga nato-
miast, by pracownicy byli równo 
traktowani w zakresie nawiąza-
nia i rozwiązania stosunku pracy, 
warunków zatrudnienia, awan-
sowania oraz dostępu do szkoleń 
w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, w szczególności 
bez względu na płeć, wiek, nie-
pełnosprawność, rasę, religię, na-
rodowość, przekonania politycz-
ne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyzna-
nie, orientację seksualną, a także 
bez względu na zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony 
albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Są to kon-
kretne i jasne wytyczne, dzięki 
którym pracownik ma pewność, 
że jego właściwości fizyczne, 
psychiczne, poglądy czy upodo-
bania nie będą miały wpływu na 
decyzję pracodawcy odnośnie 

jego zatrudnienia. Kryteriów 
tych trzeba przestrzegać już 

w czasie naboru lub re-
krutacji.

Z pewnością 
jednak staż pracy 

i doświadczenie za-
wodowe nie są kryte-

riami dyskryminującymi 
pracownika w jakikolwiek 

sposób. Warto zauważyć, że 
nawet w podręczniku „Równe 

traktowanie w administracji 
publicznej” przygotowanym 

przez Biuro Pełnomoc-
nika Rządu do Spraw 

Równego Traktowania, 
doświadczenie zawo-

dowe, wskazywane 
jest właśnie jako 

jedno z najbar-
dziej obiektyw-
nych kryteriów 

z a t r u d n i e n i a  
obok kompeten-

cji, wykształcenia 
czy merytoryczne-

go przygotowania.
Przy naborze na 

konkretne stanowi-
sko w administracji 
publicznej i samorzą-
dach kryterium do-
świadczenia zawodo-
wego może być zatem 
uwzględnione po-
dobnie jak staż pracy 
w administracji. War-
to dodać, że sam staż 

pracy też może być 
kryterium niewystarcza-

jącym do oceny kompe-
tencji kandydata. Nietrudno 

bowiem wyobrazić sobie sytu-
ację, w której kandydat do pracy 
w urzędzie wojewódzkim przez 
rok czasu pracy w administracji 
zajmował się jedynie parzeniem 
kawy czy kserowaniem doku-
mentów. W takiej sytuacji organ 
prowadzący nabór ma prawo 
zweryfikować, czy kandydat po-
siada faktycznie doświadczenie 
zawodowe wymagane na danym 
stanowisku. Okazać się może bo-
wiem, że mimo, iż posiada wy-
magany staż, brak mu wy-
maganego doświadczenia 
zawodowego. Dlatego oby-
dwa te kryteria mogą być 
wskazywane łącznie bądź 
oddzielnie, w zależności 
od potrzeb danego praco-
dawcy.

Podsumowując: kryte-
riów wymagania zarówno 
doświadczenia zawodo-
wego w administracji, jak 
i stażu pracy w admini-
stracji nie można uznać 
za dyskryminujące. Nawet 
gdyby pani Kasia miała 

Prawo w praktyce
ADWOKAT RADZI  W dzisiejszym odcinku poruszamy dwie kwestie: jakie są kryteria dyskryminujące przy 
naborze do pracy oraz czy istnieje możliwość podwyższenia alimentów na dzieci

bogate doświadczenie poza ad-
ministracją i np. rozległą wiedzę 
o rolnictwie, to nie można uznać, 
że przez fakt braku stażu w ad-
ministracji jest w jakikolwiek 
sposób dyskryminowana. Pra-
codawca może bowiem oczeki-
wać, że na stanowisku, na które 
prowadzony jest nabór zatrud-
ni osobę, która od samego po-
czątku wykaże się oczekiwanym 
doświadczeniem zawodowym, 
dotyczącym ściśle pracy w admi-
nistracji i zwykle popartym do-
datkowo odpowiednim stażem 
pracy w administracji.

Kazus drugi
Pani Marta samotnie wycho-

wuje dwójkę dzieci – Zosię, która 
ma 5 lat i Krzysia, który ma lat 11. 
Z ojcem Jackiem dzieci utrzymu-
ją sporadyczne kontakty. Podczas 
rozwodu w 2013 roku sąd zasądził 
na dzieci alimenty w wysokości 
200 zł na Zosię i 300 zł na Krzy-
sia. Ojciec dzieci osiągał wówczas 
dochód netto 2 tys. zł. W 2016 
roku pani Marta dowiedziała się 
od wspólnych znajomych, że jej 
były mąż dorabia po godzinach. 
W tym samym czasie okazało się, 
że u Zosi zdiagnozowano cukrzy-
cę, a Krzyś zaczął mieć problemy 
w szkole, w związku z czym pani 
Marta musiała zapisać go na do-
datkowe lekcje. Czy w związku 
z tym pani Marta może żądać 
podwyższenia alimentów, mimo 
że pobiera świadczenie 500+?

Pani Marta ma prawo żą-
dać podwyższenia alimentów od 
swojego byłego męża. Nie ulega 
wątpliwości, że koszty utrzyma-
nia dzieci na przełomie ostat-
nich trzech lat znacznie wzro-
sły ze względu na chorobę córki 
i problemy syna w szkole. Poza 
tym pan Jacek uzyskuje dodat-
kowe dochody z pracy na czarno, 
dlatego też ma większe możliwo-
ści pomocy finansowej dzieciom. 
Jeżeli nie ma możliwości porozu-
mienia między rodzicami, wów-
czas pani Marta powinna wystą-
pić do sądu rejonowego, może to 
zrobić w miejscowości, w której 

mieszka z dziećmi.
Pozew o podwyższenie ali-

mentów zwolniony jest od opła-
ty sądowej. Do uzasadnienia 
należy załączyć zestawienie wy-
datków ponoszonych na dzieci, 
z dokładnym wyszczególnieniem 
kosztów zakupu wyżywienia, 
ubrań, środków higienicznych, 
zabawek, książek, leków, korepe-
tycji. Warto też w sytuacji, kiedy 
matka dziecka pracuje poprosić 
pracodawcę o przygotowanie 
zestawienia  uzyskanych zarob-
ków za ostatnie sześć miesięcy. 
W pozwie należy też zaznaczyć 
czy w sprawie  prowadzona była 
mediacja lub inna metoda po-
lubownego załatwienia sporu, 
a jeżeli nie, to  wyjaśnić dlaczego. 
Podkreślić należy, że od poprzed-
niej rozprawy, kiedy sąd zasądził 
alimenty w określonej wysokości 
nastąpiła istotna zmiana w życiu 
dzieci, a co a tym idzie - zwięk-
szyły się wydatki na ich utrzy-
manie. W omawianym kazusie 
mamy sprawę jasną, bo ujawnio-
na choroba córki, która wymaga 
regularnych konsultacji lekar-
skich, zakupu specjalnej żyw-
ności, leków, w pełni uzasadnia 
zwiększone potrzeby. Natomiast 
co do Krzysia, to fakt, iż ma on 
problemy z nauką i potrzebne 
są mu dodatkowo płatne lekcje 
również przemawia za tym, aby 
alimenty zwiększyć również na 
niego. Za powodzeniem sprawy 
dodatkowo przemawia fakt, że 
pan Jacek zaczął więcej zarabiać, 
może więc bardziej zaangażować 
się w życie Zosi i Krzysia.

Dlatego też pani Marta ma 
duże szanse uzyskać w sądzie 
wyższe alimenty na swoje dzieci. 
Fakt, iż otrzymuje świadczenie 
500+ nie przesądza o powodze-
niu tej sprawy, aczkolwiek pan 
Jacek może powołać ten argu-
ment na swoją korzyść.

adw. Anna Koźmińska
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Sandomierz leży na granicy 
dwóch krain geograficznych: Wyży-
ny Sandomierskiej i Kotliny Sando-
mierskiej. Pierwsi mieszkańcy po-
jawili się na tych terenach już 6500 
lat temu. W VI wieku powstał gród, 
a u jego podnóża wyrosła osa-
da. Z czasem rozrosła się do roz-
miarów małego miasta. Bolesław 
Krzywousty przekształcił te tereny 
w księstwo, a król Władysław Ło-
kietek po zjednoczeniu powołał 
do życia województwo sandomier-
skie. Sandomierz stał się jednym 
z głównych ośrodków Królestwa 
Polskiego i zaczął dynamicznie się 
rozwijać. Tatarzy w XIII wieku bar-
dzo zniszczyli miasto. Najgorszym 
okresem była zima 1260 roku, kie-
dy najeźdźcy tak je zrujnowali, że 
wymagało kompleksowej odbudo-
wy. W 1286 roku Sandomierzowi 
ponownie nadano prawa miejskie. 
Za czasów panowania Kazimie-
rza Wielkiego miasto zmieniło się 
z drewnianego na murowane. 

Najazdy szwedzkie sukcesyw-
nie rujnowały miasto. Szczyt de-
strukcji przypadł na czasy rozbio-
rów Polski, kiedy Sandomierz stał 
się miastem granicznym Księstwa 
Warszawskiego. To, co zostało, mo-
żemy oglądać do dziś.

Brama Opatowska – jedyna 
zachowana do dzisiaj brama miej-
ska. Została zbudowana w drugiej 
połowie XIV wieku. Na noc zamy-
kana była żelazną kratą, tzw. bro-
ną. Po zmroku do miasta można 
było się dostać jedynie ukrytymi 
w murach furtkami. Do czasów 
współczesnych zachowała się jed-
na, nazywana „uchem igielnym”. 
W 1840 roku do głównej bramy do-
budowano przedbramie. 

Kościół św. Ducha – położo-
ny zalewie kilka metrów od Bramy 
Opatowskiej, otoczony budynka-
mi dawnego klasztoru duchaków, 
czyli Kanoników Regularnych de 
Saxia. Pobudowany w 1292 roku, 
spalony podczas najazdu Litwinów 
w 1349 roku, następnie ponownie 
odbudowany. W świątyni znajduje 
się rzeźba Chrystusa Frasobliwe-
go. Zasłynęła ona wieloma cuda-
mi, które są pokazane na freskach 
w kościele. 

Trasa podziemna – jedna 
z większych atrakcji Sandomie-
rza. Wejście znajduje się niedale-
ko kościoła św. Ducha. Podziemia 
powstały w tych samych latach, 
co miasto i służyły jako magazy-
ny. Gromadzono tam różne to-
wary, będące przedmiotem han-
dlu. Z czasem magazyny stały się 
miejscem schronienia dla ludności 
podczas licznych najazdów wroga. 
Jedna z legend mówi, że w pod-
ziemiach żywcem zostali zasypani 
Tatarzy. Koniec trasy znajduje się 
w piwnicach ratusza.

Ratusz – powstał w XIV wie-

ku, ale był wielokrotnie przebu-
dowywany i rozbudowywany. 
Obecnie jest to prostokątny gmach 
z cegły, zwieńczony trójdzielną 
attyką z XVI wieku. Na południo-
wej elewacji można zobaczyć herb 
miasta i zegar słoneczny wykonany 
w 1958 roku. Do głównej bryły ra-
tusza jest dobudowana biała wie-
ża. W obiekcie mieści się też mu-
zeum. Po drugiej stronie budynku, 
na rynku, stoi figura Matki Boskiej 
z 1776 roku. Obok niej znajduje się 
studnia zabudowana drewnianym 
daszkiem. 

Wokół rynku stoi 30 kamienic 
w stylu gotyckim. Niektóre są udo-
stępnione zwiedzającym. W jednej 
z nich w 1570 roku odbył się zjazd 
luteranów polskich i braci czeskich 
oraz podpisano tzw. zgodę sando-
mierską. W innej znajduje się mu-
zeum filmowego ojca Mateusza. 
Można zwiedzić pomieszczenia, 
które są pokazywane w serialu. 
Jednak największą atrakcją są na-
turalnej wielkości figury postaci 
filmowych występujących w „Ojcu 
Mateuszu”, m.in. ksiądz, policjanci 
czy gosposia.

Katedra – pobudowana w la-
tach 1360-1382 z polecenia króla 
Kazimierza Wielkiego na miejscu 
dawnej, zniszczonej kolegiaty. 
Wielokrotnie przebudowywany 
i rozbudowywany kościół gotycki 
z wystrojem barokowym. Ściany 
prezbiterium są ozdobione fre-
skami z XV wieku, ufundowanymi 
przez Władysława Jagiełłę. Nie-
samowite wrażenie robi boazeria 
otaczająca ściany naw i podchórza. 
Przedstawia ona męczeńską śmierć 
pierwszych chrześcijan oraz sceny 
z dziejów Sandomierza.

Dom Długosza – niedaleko 
katedry znajduje się pobudowa-
ny z czerwonej cegły w 1476 roku 
Dom Długosza. Obecnie mieści się 
w nim muzeum diecezjalne z bar-
dzo cennymi eksponatami, takimi 
jak rzeźba Matki Bożej Tronującej 
z Goźlic, obraz „Trzech Świętych” 
a także zbiory szat liturgicznych. 

Zamek Królewski – to okaza-
ła budowla na jednym ze wzniesień 
otaczających Sandomierz. Powstał 
za czasów Kazimierza Wielkiego na 
miejscu pierwszego grodu z drew-
nianą zabudową. Był wielokrot-
nie modernizowany, a ostateczny 
kształt otrzymał w XVII w. Wtedy 
ukształtował się okazały zamek 
z trzema skrzydłami. Niestety, do 
czasów współczesnych dotrwa-
ło tylko jedno. Pozostałe zostały 
wysadzone przez Szwedów w 1656 
roku. 

Sandomierz jest miastem, któ-
re należy zwiedzić. Najlepiej po-
święcić na to weekend. Na miejscu 
baza hotelowa jest bogata, więc 
z noclegiem nie będzie problemu.

Tekst i fot. (Maw)

W mieście znajduje się zamek

Sandomierz słynie z piéknej starówki

Sandomierz słynie z zabytków Muzeum serialu „Ojciec Mateusz”

Sandomierz – miasto ks. Mateusza
PODRÓŻE  Sandomierz słynie z pięknej starówki, zabytków oraz serialu „Ojciec Mateusz”
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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)

Zadbaj wreszcie o siebie, jeżeli nie chcesz się roz-
chorować. Nie możesz cały czas bagatelizować obja-
wów złego staniu zdrowia. Zadbaj o relaks, wspomóż 
się witaminami, jedz owoce i warzywa. Powodzenie 
w sprawach sercowych sprawi, że zaczniesz zanie-
dbywać obowiązki zawodowe. Uważaj, konkurencja 
nie śpi i tylko czeka na takie twoje potknięcia. 

Pochłonie cię praca. Okaże się, że jednak ją doceniasz, 
a nawet lubisz większość obowiązków. Niektórzy będą 
zdziwieni nagłym wzrostem twojego zaangażowania, 
ale szef je doceni. Zastanów się nad swoim życiem 
uczuciowym: czy czasem nie jest tak, że wpadasz ze 
związku w związek, bo boisz się samotności? Lepiej 
wybierać, kierując się innymi kryteriami.

Twój czar i wdzięk sprawiają, że zyskujesz w kręgach 
towarzyskich. Skorzystaj ze znajomości i układów, 
jeśli zamierzasz coś zmienić w życiu zawodowym. 
Ktoś ze znajomych jest ci życzliwy i okaże pomoc. 
Bądź ostrożny na drodze, nie przesadzaj z prędko-
ścią, bo spotka cię niemiła niespodzianka: kolizja 
lub mandat. W miłości gorąco, szykuje się namiętny 
weekend.

Jeśli w przeszłości ktoś ci coś obiecał, za wszelką 
cenę będziesz chciała to wyegzekwować. Póki co, 
skup się na pracy. Dwa razy czytaj dokumenty, któ-
re podpisujesz, kontroluj współpracowników, by 
uniknąć wpadki. W sprawach sercowych czas na 
kłopotliwe pytania.

Pozwól sobie na swobodę i uwolnij się od napięć. 
Stres rujnuje twoje zdrowie. Zajmij się wreszcie 
sobą, umów wizytę u kosmetyczki lub fryzjera, za-
bierz przyjaciółkę na zakupy bądź do SPA. W pracy 
koledzy będą na tobie polegać, zawrócą się o pomoc 
w ważnej sprawie.

Partner będzie chciał przeprowadzić z tobą poważną 
rozmowę. Nie daj się w to teraz wciągnąć. Więcej zy-
skasz milcząc i w kontaktach z nim, i z rodziną. Nie 
musisz nikomu tłumaczyć się z wyborów, jakich do-
konujesz. Twoje życie, twoja sprawa, twoje ryzyko.

Dynamiczne zmiany w sprawach zawodowych, za 
którymi nie będziesz nadążał. Wpadniesz w panikę, 
że zwolnią cię z pracy. Spokojnie, określ najważniej-
sze zadania i konsekwentnie je realizuj. W weekend 
koniecznie odpocznij po trudnych dniach, wycisz 
się, naładuj baterie.

W pracy gorąco. Gdy dojdzie do dyskusji, ktoś 
z twojego zespołu w końcu dowie się, co masz mu 
do zarzucenia. I choć cię to zdziwi, uzna twoje racje 
i zmieni postępowanie. Skup się na zdrowiu i popra-
wie kondycji, by nie dać się jesiennym infekcjom. 
Odwiedź basen, siłownię lub po prostu wybierz się 
na długi spacer. Dobrze ci zrobi mały wypad na za-
kupy.

Przed tobą spokojny tydzień, bez awantur i kłopo-
tów. Będziesz miał okazję poświęcić czas swojej 
pasji, co wprawi cię w doskonały nastrój. Jeżeli 
otrzymasz zaproszenie na wydarzenie kulturalne lub 
towarzyską imprezę, koniecznie z niego skorzystaj. 
Poznasz kogoś ciekawego, to może być materiał na 
długą przyjaźń. W weekend zaplanuj randkę na łonie 
przyrody.

Najbliższe dni będą sprzyjać rozwojowi osobistemu. 
Pojawi się okazja, by nabyć nowe umiejętności lub 
zdobyć wiedzę. Jeśli szef zaproponuje ci wyjazd 
na szkolenie, nie protestuj. Tym razem nie będzie 
to nudna nasiadówka. Trudny moment dla Bliźniąt 
w stałych związkach. Zauważysz, że partner nie po-
święca ci wystarczająco dużo uwagi i postanowisz 
go zmienić.

Los ci sprzyja. Nie zmarnuj nadarzających się szans 
przez swój krytycyzm. Należy być czujnym, ale bez 
przesady. Przełożeni docenią twoją pracowitość, mo-
żesz liczyć na nagrodę. Powodzenie w sferze zawodo-
wej podbuduje twoje ego, zaczniesz flirtować i łatwo 
będzie zawrócić ci w głowie. Uważaj, by nie dać part-
nerowi powodów do zazdrości.

W najbliższych dniach skupisz się na prywatnych 
sprawach, odwiedzisz dawno nie widzianych krewnych 
i załatwisz to, co od dawna leżało ci na sercu. Bądź 
ostrożny w kontaktach towarzyskich, wypowiedzenie 
jednego słowa za dużo może się źle skończyć. Przyj-
dzie ci spotkać się z kimś, kogo szczerze nie znosisz. 
Zachowaj spokój za wszelką cenę.

Kolorowanki dla dzieci
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zdobywali szlify liderów wolontariatu
KOWALEWO POMORSKIE  We wrześniu grupa uczniów z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim uczest-
niczyła w szkoleniu wolontariuszy, które odbyło się w Wójtowicach. Organizatorem warsztatów była Fun-
dacja Euroweek z Bystrzycy Kłodzkiej
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O bezpieczeństwie 
z przedszkolakami 
Golubsko-dobrzyńscy policjanci, w ramach kampanii 
,,Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkol-
ny”, spotkali się z dziećmi z Oddziału Przedszkolnego 
w Elgiszewie i Ciechocinie. 

Podczas spotkania 4 paździer-
nika mundurowi przypomnieli 
najmłodszym o podstawowych 
zasadach bezpiecznej zabawy 
w przedszkolu i w domu. Policjanci 
rozmawiali również z dziećmi na 

temat zasad jakie należy zachować, 
aby droga do i z przedszkola była 
naprawdę bezpieczna oraz o spo-
sobie postępowania w przypadku 
kontaktu z osobą obcą.

– ,,Biedronki‘’ i ,,Groszki” mia-

ły okazje zapoznać się z „akcesoria-
mi”, które policjant posiada na służ-
bie m.in. kajdankami i radiostacją. 
Dzieci mogły również poczuć się 
jak prawdziwy policjant, usiąść za 
kierownicą radiowozu i włączyć sy-
gnały dźwiękowe – relacjonuje asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

Podczas spotkania z przewod-
nikiem psa st. asp. Tomaszem Mu-
chewiczem oraz jego podopieczną 
„Primą” dzieci dowiedziały się, jak 
przebiega ,,edukacja” zwierzęcego 
pomocnika stróżów prawa oraz 
jak wygląda jego codzienna służba 
w policji.

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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– Wyjazd pozwolił naszej 
młodzieży nie tylko na poznanie 
piękna ojczystego kraju, ale także 
na nawiązanie kontaktów z wo-
lontariuszami z całego świata – 
mówi opiekunka grupy Agnieszka 
Szymańska. – W projekcie uczest-
niczyli również młodzi wolonta-
riusze z Etiopii, Filipin, Kolumbii, 
Turcji, Wietnamu, Indii i Łotwy. 
Ponadto, tak jak podczas każde-
go wspólnego wypadu, uczniowie 
nawiązali bliższe relacje z kolega-
mi z innych szkół oraz integro-
wali się z własnym środowiskiem. 
Naszą grupę tworzyli uczniowie 
klasy drugiej, trzeciej i czwartej 
technikum. Wspólne kilkudniowe 
zajęcia pozytywnie kształtowały 
ich znajomości – dodaje nauczy-
cielka.

Czym jest Euroweek?
Program Euroweek - Szko-

ła Liderów to specjalny projekt 
edukacyjny, pozwalający młodym 
ludziom aktywnie włączyć się 
w życie demokratycznego społe-
czeństwa dzisiejszej Europy. 

– Udział w interaktywnych 
warsztatach, grach symulacyj-
nych i praktycznych ćwiczeniach 

prowadzonych przez szkoleniow-
ców Fundacji Euroweek, stowa-
rzyszenia posiadającego wielolet-
nie doświadczenie w działalności 
edukacyjnej na rzecz młodzieży, 
to niezwykle cenne doświadcze-
nie – ocenia Agnieszka Szymań-
ska. – Pozwoliło m.in. na zapo-
znanie się z zasadami projektów 
Wolontariatu Europejskiego, 
projektów dotyczących Ameryki 
Południowej, Środkowej, Afryki, 

Azji, jak również międzynarodo-
wej wymiany młodzieży. Poza 
tym możliwość prowadzenia 
konwersacji w języku angielskim 
oraz np. poznanie muzyki i na-
uki tańców narodowych z krajów 
wolontariuszy goszczonych przez 
Fundację Euroweek poszerzyło 
wiedzę naszych uczniów – zazna-
cza anglistka.

Uczestnicy projektu mieli 
okazję ćwiczyć różne umiejęt-

ności społeczne, np. przewodze-
nie, autoprezentację oraz pracę 
w zespole. Od rana do wieczora 
czas wypełniały im warsztaty, gry 
i zabawy. Wszystkie zajęcia pro-
wadzone były w języku Szekspira. 
Organizatorzy przygotowali także 
wyjazdy krajoznawcze. 

– Zwiedzaliśmy Bystrzycę 
Kłodzką oraz Kłodzko. Odwiedzi-
liśmy Muzeum Filumenistyczne 
oraz rynek z pręgierzem w By-

strzycy, zaś w Kłodzku zoba-
czyliśmy Twierdzę oraz Kościół 
Wniebowzięcia NMP – opisuje 
druga z opiekunek Elżbieta Ben-
der. – Młodzież w trakcie całe-
go wyjazdu była wspaniała. Nie 
marudziła, mimo iż zajęcia były 
intensywne i trwały do późnych 
godzin wieczornych. Była to dla 
niej również okazja doświadczyć 
życia bez całodobowego dostępu 
do cywilizacji i sklepów. Jedyny 
sklep oddalony był o 5 km, a dro-
ga powrotna prowadziła pod górę 
– zaznacza Elżbieta Bender. 

Euroweek jest międzynaro-
dowym programem, który ma na 
celu rozwój zdolności intelektu-
alnych, przywództwa, kreatyw-
ności, komunikacji oraz umie-
jętności interpersonalnych jego 
uczestników poprzez stosowanie 
różnorodnych technik, podejście 
formalne, nieformalne i ponad-
kulturowe, co pomaga przygoto-
wać do integracji i zrozumienia 
obecnego świata. Językiem ko-
munikacji jest głównie język an-
gielski.

(krzan)
fot. nadesłane
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Mobilizacja 
Dzięki byłej mieszkance 

Podzamku Golubskiego pani 
Sabinie Kryńskiej stowarzy-
szenie wiosną br otrzymało 
szereg zdjęć i dokumentów 
dotyczących historii naszych 
okolic w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym i w okresie II 
wojny światowej. Wśród nich 
znajdował się „Dowód pobrania 
zwierząt pociągowych, wozów, 
pojazdów mechanicznych i ro-
werów”. Dzięki niemu możemy 
dowiedzieć się, że komisja po-
borowa dla Podzamku Golub-
skiego działała w Ostrowitem 
i to już w pierwszym dniu po 
ogłoszeniu tzw. mobilizacji 
kartkowej. Informuje nas rów-
nież o ówczesnych cenach. Jak 
widać z dokumentu, należność 
za zmobilizowany zaprzęg nie 
została zrealizowana. Pani 
Kryńska pamięta, że jej ojciec 
celowo tego nie zrobił z po-
budek patriotycznych. Może 
obecnie zabrzmi to jak ana-
chronizm, ale chciał wnieść 

swój wkład w obronę ojczyzny.
Zaświadczenie 
o rekwizycji konia
Zaświadczenie o oddaniu do 

dyspozycji transportu zaprzęgu 
składającego się z dwóch koni 
oraz wozu przekazane zosta-
ło przez pana Mirosława Bąka 
z Kowalewa. Dokument wy-
stawił dowódca Batalionu Lot-
niczego kpt pil. Strobel w dniu 
kapitulacji Warszawy. Zezwala 
on właścicielowi zaprzęgu na 
powrót do Sierakowa. 

Na podstawie rozmowy 
z panem Bąkiem ustaliłem, że 
zaprzęg został zmobilizowany 
razem z panem Woźniakiem 
nie w czasie mobilizacji sierp-
niowej, lecz już w trakcie kam-
panii wrześniowej, przez wy-
cofujące się znad Osy jednostki 
polskie. Trochę światła na tę 
historię może rzucić relacja 
z kampanii wrześniowej do-
wódcy lotnictwa Armii Pomo-
rze płk Stachowiaka. Wymienia 
on kpt Strobela jako dowódcę 
kompanii lotniskowej oraz pi-

sze, że „ewakuacja sprzętu z te-
renu jest bardzo utrudniona, 
a nawet niemożliwa z powodu 
braku odpowiednich środków 
transportowych”. Kpt Strobel 
pojawia się również w trakcie 
obrony Warszawy jako dowód-
ca batalionu sformowanego 
z kompanii lotniskowej oraz 
luźnych grup lotników wyco-
fujących się znad Bzury. Bata-
lion wchodził w skład Lotni-
czego Batalionu Szturmowego.

Najprawdopodobniej za-
przęg został zarekwirowany 
przez wycofujący się z Niedź-
wiedzia rzut naziemny II plu-
tonu 43 eskadry towarzyszą-
cej i włączony w skład jego 
taborów. Dzieląc szlak bojowy 
43 eskadry dotarł do Warsza-
wy, skąd po kapitulacji został 
zwolniony do domu. W drodze 
powrotnej na punkcie kontrol-
nym żołnierze niemieccy zare-
kwirowali zaprzęg nie wydając 
zaświadczenia. Pan Woźniak 
już nigdy koni ani wozu nie 
odzyskał.

Wypis ze szpitala
Dwa lata temu na łamach 

CGD prezentowana była syl-
wetka żołnierza września pana 
Bronisława Rutkowskiego, ka-
prala 88 dywizjonu artylerii 
ciężkiej. W trakcie kampanii 
wrześniowej razem z dywi-
zjonem dotarł do Warszawy, 
gdzie w trakcie jej obrony 20 
września został ciężko ranny. 
Efektem rany była konieczność 
amputacji lewej nogi. Dzięki 
potomkom pana Rutkowskie-
go Stowarzyszenie otrzymało 
wypis ze Szpitala Ujazdowskie-
go w Warszawie z 18 grudnia 
1941 roku. Jak widać rana była 

ciężka i leczenie trwało ponad 
dwa lata.

Odbudowa mostu
Na koniec zdjęcie, które 

opublikowane zostało na stro-
nie: http://pluznickiehistorie/
wspomnienia/jazownik-kac-
stefani-wspominanie/. 

Artykuł opracowany przez 
pana Janusza Marcinkow-
skiego zawiera wspomnienia 
mieszkanki gminy Płużnica 
pani Stefani Jazownik-Kac. Jej 
brat Jan Jazownik (siedzi trzeci 
od lewej) jako jeniec brał udział 
w odbudowie golubskiego mo-
stu wysadzonego 5 września 
przez wycofujące się oddziały 
Grupy Operacyjnej „Wschód”. 
Pozostałe osoby na zdjęciu 
w chwili obecnej są nieznane. 
Najprawdopodobniej robotni-
cy cywilni byli mieszkańca-
mi Golubia-Dobrzynia. Jeńcy 
być może też pochodzili z tych 
okolic. Jeżeli ktoś z czytelni-
ków rozpozna kogoś na zdjęciu, 
prosimy o kontakt.

Żołnierze września 
– Zbigniew Ramlau
Syn przedwojennego wła-

ściciela majątku Jesionka, uro-
dzony w 1919 r. Po uzyskaniu 
matury w 1938 r, we wrześniu 
powołany został na Dywizyjny 
Kurs Podchorążych Piechoty, 
organizowany przez 67 pułk 
piechoty w Brodnicy. Po ukoń-
czeniu kursu zasadniczą służbę 
wojskową odbywał w 63 pułku 
piechoty w Toruniu jako do-
wódca plutonu w stopniu plu-
tonowego podchorążego. Z puł-
kiem przeszedł szlak kampanii 
wrześniowej od Brodnicy, po-
przez walki pod Mełnem aż do 
bitwy nad Bzurą. 15 września 

został ranny w trakcie walk 
pod Iłowem nad Bzurą. Leczo-
ny był w szpitalu polowym 
w Gostyninie, skąd został wy-
pisany 9 października 1939 r. 
Powrócił do zajętego już przez 
Niemców rodzinnego majątku 
Jesionka, gdzie znalazł zatrud-
nienie. Następnie zatrudniony 
został jako tłumacz do majątku 
Moszczone pod Lipnem. 1 stycz-
nia 1940 r został zaprzysiężony 
do Polskiej Organizacji Zbroj-
nej, która po akcji scaleniowej 
włączona została w struktury 
Armii Krajowej. Pełnił funkcję 
zastępcy komendanta obwodu 
na powiat Lipno. 

W pracy konspiracyjnej 
używał pseudonimu Zygmunt. 
5 maja 1943 roku został areszto-
wany przez gestapo i osadzony 
w areszcie śledczym w Gru-
dziądzu, skąd został wywiezio-
ny do obozu koncentracyjnego 
Stutthof. Przyczyną osadzenia 
w obozie była odmowa pod-
pisania volkslisty. Z tej samej 
przyczyny do Stutthofu trafił 
jego brat Stefan Ramlau. Bra-
ciom udało się przeżyć marsz 
śmierci ze Stutthofu w okolice 
Słupska i z powrotem do Wej-
cherowa, gdzie 11 marca 1945 
roku zostali wyzwoleni przez 
Armię Czerwoną.

Po wojnie ukończył wy-
dział prawa na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Następnie przeniósł się 
do Poznania, gdzie do czasu 
przejścia na emeryturę praco-
wał w Państwowym Zakładzie 
Ubezpieczeń.

Zbigniew Jabłoński
Stowarzyszenie Historyczno-
Eksploracyjne „Przedmoście”

Wrześniowe pamiątki
STOWARZYSZENIA  Przed dwoma laty Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Przedmoście” 
opublikowało cykl artykułów dotyczących działań wojennych prowadzonych we wrześniu 1939 r 
w Golubiu-Dobrzyniu i okolicach. Instytucja prosiła równocześnie o udostępnienie posiadanych 
przez Państwa pamiątek dotyczących tego okresu oraz przybliżenie sylwetek osób biorących udział 
w kampanii wrześniowej. W rocznicę wrześniowych wydarzeń stowarzyszenie przedstawia efekty 
swoich starań i ponawia prośbę o udostępnianie pamiątek i dokumentów

Odbudowa mostu

Ranni polscy żołnierze w szpitalu polowym w Gostyninie. 
Wrzesień 1939 r. Zbigniew Ramlau pierwszy z prawej.

Hamer – zajęcia z topografii w trakcie Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty. 
Jesień 1938 r.
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Park pełen historii 
MIEJSCA  Czasy królów saskich – Augusta II i Augusta 
III, nie zapisały się w historii Polski najlepiej, ale monar-
chowie zlecili wykonanie dzieła, które do dziś cieszy oczy 
Polaków – Ogrodu Saskiego

W czasach Augusta II Moc-
nego zespół wybitnych plani-
stów i architektów pracował 
nad stworzeniem nowego cen-
trum Warszawy – Osi Saskiej. 
Centralnym punktem tego pla-
nu był Pałac Saski. Budynek 
nie przetrwał do dziś. Został 
zniszczony w czasie II woj-
ny światowej, a w szczątkach 
kolumnady znajduje się Grób 
Nieznanego Żołnierza. Obok 
pałacu powstał ogród. Oś Sa-
ską wznoszono przez 40 lat, 
a i tak nie udało się zrealizo-
wać wszystkich założeń. 

Ogród Saski zbudowany zo-
stał w stylu francuskim, czyli 
ściśle uporządkowanym. Gdy 
powstał był miejscem spotkań 
najważniejszych szlachciców. 
Park przeżywał rozkwit także 
w czasach ostatniego z królów 
elekcyjnych – Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. Proble-
my zaczęły się dopiero podczas 
Powstania Kościuszkowskiego. 
Na pięknych alejkach pojawi-
ły się szubienice. Powieszono 
na niej m.in. biskupa Ignace-
go Massalskiego, przeciwnika 
Konstytucji 3 Maja, zwolenni-
ka Rosji. 

Po rozbiorach Polski ogród 
miał się dobrze, aż do 1807 
roku, gdy na nasze ziemie 
wkroczyły wojska Napoleona. 
Trawniki stały się pastwiskiem 
dla chorych koni pułku Gwar-
dii Cesarskiej. W parku biwa-
kowały też setki francuskich 

żołnierzy. Czasy Napoleona 
minęły. Powstało miniaturo-
we i marionetkowe Królestwo 
Polskie, którego władcą był car 
Rosji, a w jego imieniu w War-
szawie rządził brat monarchy 
– książę Konstanty. Był znany 
ze swojego sadyzmu wzglę-
dem żołnierzy. Wielu oficerów 
polskich nie wytrzymywało 
takiego traktowania. Wybie-
rali samobójczą śmierć. Popu-
larnym miejscem popełniania 
samobójstwa była położona 
w Ogrodzie Saskim górka nie-
opodal teatru letniego. 

W 1862 roku Andrij Poteb-
nia, oficer armii carskiej, usiło-
wał zabić przechadzającego się 
po parkowych alejkach Alek-
sandra Ludersa – namiestnika 
Królestwa Polskiego. Luders 
był Rosjaninem o pruskim po-
chodzeniu, znanym z zamiło-
wania do terroryzowania żoł-
nierzy i cywilów. Namiestnik 
został ranny. Potebnia prze-
szedł na polską stronę i zginął 
w powstaniu styczniowym. 

W 1864 roku w ogrodzie 
ponownie pojawiły się szubie-
nice. Wieszano ostatnich po-
wstańców styczniowych. 

– Ciała męczenników ko-
łysały się na szubienicach do 
zmierzchu. A na niebie paliła 
się nad nimi zorza krwawa, 
jak nad Golgotą – zapisał w pa-
miętnikach Wiktor Gomulicki, 
XIX-wieczny poeta. 

W 1870 roku w parku 

wzniesiono drewniany bu-
dynek teatru letniego. Była to 
typowa polska prowizorka na 
czas remontu Teatru Wielkie-
go. Teatr przetrwał aż do 1939 
roku, gdy spłonął. Szkoda, bo 
byłaby to jedna z większych 
atrakcji Warszawy. Wcześniej, 
bo jeszcze w czasach saskich, 
w parku powstała operalnia. 
To dość brzydkie słowo było 
szybkim tłumaczeniem z nie-
mieckiego Operahaus. W ope-
ralni organizowano koncerty. 
Na widowni obowiązywał po-
dział społeczny. Dwa piętra lóż 
przeznaczone były dla miesz-
czan, a dwa kolejne dla szlach-
ty. Niestety obiekt podupadał 
i w 1772 roku rozebrano go 
w obawie przed katastrofą bu-
dowlaną. 

II wojna światowa była dla 
parku trudnym czasem. Od 
1942 roku przed wejściem do 
niego widniały tabliczki „nur 
fur Deutsche”, czyli „tylko dla 
Niemców”. W czasie powstania 
warszawskiego wszystkie ele-
menty małej architektury par-
ku uległy zniszczeniu. Ogród 
Saski odtworzono po wojnie. 
Historia ogrodu ściśle wiąże 
się z historią polskiego ogrod-
nictwa. Pierwszym zarządcą 
obiektu był Jan Jakub Mencki. 
Jego następcą Jan Ulrich, po-
tem Sauvage, Sztropble, Hoser 
i Franciszek Szanior. 

(pw)

Antyfeminiści 
W 1894 roku odbyły się wybory do rady miejskiej 
Golubia, ale powstał także inny, bardzo kontrower-
syjny pomysł, powołania stowarzyszenia antyfe-
ministycznego. 

XIX wiek

Notatka o powstaniu takiej 
organizacji znalazła się w prasie 
toruńskiej. Trudno powiedzieć 
więcej o liczebności stowarzy-
szenia. Autor stwierdził tylko, 
że była to „pewna liczba miesz-
kańców”. W późniejszych mie-
siącach nie było słychać o tej 
organizacji praktycznie nic. Za-
pewne jej żywot zakończył się 
na kilku spotkaniach. 

Stowarzyszenia antyfe-
ministyczne były w tamtym 

czasie bardzo powszechne 
w Niemczech. 85 proc. członków 
stanowiły kobiety! Organiza-
cje takie jak ta w Golubiu były 
popierane przez cesarza i rząd. 
Władcom Niemiec zależało na 
utrzymaniu dotychczasowego, 
konserwatywnego społeczeń-
stwa. Poza tym, wiele  femini-
stek działało w organizacjach 
lewicowych, a te nie były przy-
chylne monarchiom. 

(pw)

Trudny rok 
1899 rok był dla rodziny Gajewskich, wielkich wła-
ścicieli ziemskich z powiatu wąbrzeskiego, bardzo 
smutny. W przeciągu zaledwie dziewięciu miesię-
cy zmarły podpory rodu.

XIX wiek 

15 stycznia 1899 roku 
w Turznie zmarł Józef Gajew-
ski, właściciel dóbr w Mgowie, 
Piątkowie, Elzanowie i Wały-
czu. Sama śmierć nie była wiel-
kim zaskoczeniem, ponieważ 
dziedzic chorował od kilku lat. 
Nabożeństwo żałobne odbyło 
się w Wielkiej Łące. 

Nie minęło wiele czasu, 
a w ślady męża poszła jego 
żona Łucja Gajewska. Miesz-
kańcy powiatu wąbrzeskiego 
bardziej kojarzą jej brata Zyg-
munta Działowskiego. Łucja 
wyszła za Józefa Gajewskiego 

w 1861 roku. Był to bardzo wy-
stawny ślub i wesele, ponieważ 
węzłem małżeńskim połą-
czono dwa znakomite polskie 
rody. Pogrzeb Łucji odbył się 
25 września 1899 roku, także 
w Wielkiej Łące. W pośmiert-
nym wspomnieniu opisano ją 
następująco:

– Pełna prostoty i pokory. 
Jakkolwiek od lat sparaliżowa-
na na usta, znalazła siłę by po-
wiedzieć „rozumiem” i „dam”, 
gdy chodziło o sprawę publicz-
ną. Cześć jej pamięci.

(pw)

GS-ów trudne początki
Obecnie Golub-Dobrzyń nazywany jest supermar-
ketowym zagłębiem. Cofnijmy się w czasie o 50 lat 
i zobaczmy, jak dawniej wyglądała sieć sklepów 
w naszych okolicach.

Przemysł

Sklepy, w zdecydowanej 
większość państwowe, należały 
do Gminnych Spółdzielni. Po-
wstały one w każdej z nowych 
gmin po reformie administra-
cyjnej. Największym GS-em był 
ten działający w Kowalewie. Jego 
obrót był dwukrotnie większy 
niż odpowiednika w Golubiu-
Dobrzyniu. W połowie lat 70. 
w Golubiu-Dobrzyniu jeden sklep 
przypadał na 150 mieszkańców. 
W Zbójnie odsetek ten był niższy 
i wynosił 192 osoby. Była to jed-
nak tylko statystyka. W rzeczy-
wistości np. w Świętosławiu je-
den sklep przypadał na 400 osób. 

Sklepy w Golubiu-Dobrzyniu 
musiały obsługiwać klientów np. 
z Szafarni czy Płonnego, mimo 
że teoretycznie ci klienci powin-

ni jeździć na zakupy do swojego 
centrum w Radominie. Najgo-
rzej było w okresie roztopów, gdy 
dojazd do sklepu był niemożli-
wy. Według raportów z tamtych 
czasów, najtrudniejsza pod tym 
względem sytuacja panowała 
w Ciechocinie i Radominie. 

Poza sklepami, problemem 
było rozmieszczenie baz zaopa-
trzenia. W Golubiu-Dobrzyniu 
takie bazy mieściły się w kil-
ku punktach. Te we Wrockach 
i Świętosławiu były zbyt małe. 
Na początku lat 70. większość 
personelu sklepów GS miała wy-
kształcenie podstawowe. To tak-
że urzędnicy uznawali za wadę 
ograniczającą skuteczną działal-
ność sklepów. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
serwisy
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REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA

POLE
REKLAMOWE

EXTRA
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Auto-Moto

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

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

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

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

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

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

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

Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, Ko-
walewo Pomorskie, ul. Dwor-
cowa 2, kontakt pod nr. Tel. 
530 170 270
DREWNO OPAŁOWE, KOMINKOWE, 
STEMPLE BUDOWLANE SPRZEDAM 
TEL. 605 338 356

Kupię/Sprzedam

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

Sprzedam orzechy włoskie w skorupie, 
ładne, wysuszone, możliwy dowóz. NR 
667 553 165

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 0,3h,położoną 
w cichej i spokojnej okoli-
cy. W pobliżu las i jeziora. 
566838610
Wynajmę lokal użytkowy o pow. 37 
m2 Kowalewo Pom. 56/621 91 47 
prywatna własność na różne sklepy

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

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

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

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

Sprzedam dom jednorodzinny, parte-
rowy 140 m2 z dużą działką w Ostro-
witem, tel. 531 795 462

Sprzedam gospodarstwo rolne, 13,6 
ha wraz z budynkami (dom, obora, bu-
dynki gosp) Adamki, tel. 531 795 462

Sprzedam dom w Węgiersku 4. Pow. 
działki 5,30 a. Tel. 514 752 315

Praca

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

Pom. Pomiar w domu klienta gratis. 
Tel. 504 700 913

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

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

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

Przyjmę do pracy krawcowe, szwaczki, 
prasowaczki. Od 15 zł na godz. w-a. 
Tel. 661 287 949

Rolnictwo

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

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

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

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

SPRZEDAM GRUNTY ORNE 2,5 HA 
POŁOŻONE WE WSI SOKOLIGÓRA 
,TEL. 781 427 733

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

Sprzedam wysłodki buraczane. Tel. 
663 932 137

Różne

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

Nowy salon z firankami w Kowalewie 
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

Rolnictwo

Usługi

Praca

Kupię/Sprzedam

Różne
Węgiel/drewno
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Nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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Mistrzowie w drużynie 
KOLARSTWO  Wychowankowie Sokoła Wielkie Rychnowo zostali mistrzami Polski w jeździe dwójkami 
i drużynowej na czas w kolarstwie szosowym juniorów

Zawodnicy, którzy pierwsze 
kroki stawiali w Sokole, są obec-
nie zawodnikami TKK Pacific To-
ruń. 29 września udali się do Go-
dziszy Wielkich, gdzie odbywały 
się mistrzostwa. Na starcie sta-
nęło 13 zespołów. Drużyny mia-
ły do pokonania 38 km. W skład 
każdej ekipy wchodziło czterech 
zawodników, którzy musieli jak 
najlepiej dawać sobie zmiany, by 
pożytkować siły i chronić przed 
oporem powietrza oraz wiatrem. 
Piotr Klimkowski i Adrian Ma-
rzec, do spółki z innymi zawod-
nikami Pacificu – Dawidem Mi-
gasem i Dawidem Wojtowiczem, 
pokonali 38 km w 47 minut i 40 
sekund, co dało im złoty medal. 

Piotr Klimkowski zdobył na tych 
mistrzostwach jeszcze srebr-
ny medal za jazdę dwójkami na 
czas. Jego partnerem był Dawid 
Migas. 

– Jestem ogromnie zadowo-
lony z wyniku juniorskiej druży-
ny – mówi trener Marian Krych. 
– Jadąc za nimi na trasie wiedzia-
łem, że mają bardzo dobry czas, 
a w końcówce dystansu zdoła-
li wyprzedzić jeszcze drużynę 
przed sobą. Chłopaki jechali bar-
dzo mądrze, dawali odpowiednie 
zmiany, a nawet gdy u któregoś 
z nich pojawiał się chwilowy kry-
zys, wiedzieli jak jemu zapobiec. 
Te złote medale to zwieńczenie 
naszej wspólnej ciężkiej pracy.

– W ciągu 47 minut trener 
Krych przekazał zawodnikom 
tylko cztery informacje, wszyst-
ko co miał do powiedzenia zo-
stało powiedziane podczas pracy 
treningowej. Jego ostatnie zdanie 
tuż przed metą brzmiało: „Mamy 
to, o czym marzyliśmy – opowia-
da serwisant wozu technicznego 
Dorian Bartkiewicz.

W mistrzostwach wzię-
li udział także juniorzy młodsi. 
Drużyna w składzie: Bartosz Mał-
kiewicz, Daniel Śliwka (wycho-
wankowie Sokoła) oraz Mateusz 
Kępczyński i Konrad Kołodziejski 
(wychowankowie Grodna Nowo-
gród) zajęli szóste miejsce. 

Tekst i fot. (pw)

Dekoracja medalistów w jeździe dwójkami na czas

Dekoracja wyścigu drużynowego juniorów

Od lewej: Dawid Migas, Piotr Klimkowski i trener Marian Krych

Start drużyny juniorów, od lewej: Piotr Klimkowski, 
Dawid Wojtowicz, Dawid Migas i Adrian Marzec

Mistrzowie Polski, od lewej: Dawid Migas, Dawid Wojtowicz, 
trener Marian Krych, Piotr Klimkowski i Adrian Marzec
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Kompromitacja Drwęcy
PIŁKA NOŻNA  Podopieczni Łukasza Kierzkowskiego ponieśli kolejną porażkę w klasie okręgowej. Tym 
razem ulegli w Ostaszewie lokalnemu Mustangowi aż 0:13

Drużyna z Golubia-Dobrzynia 
po dziewięciu ligowych kolejkach 
ma na swoim koncie zero punk-
tów i bilans bramkowy 9:46. Tre-

ner Kierzkowski wspominał, że 
podstawowym celem ekipy jest 
dogranie rundy jesiennej w tym 
składzie, a w trakcie zimowej 

przerwy niezbędne będą spore 
roszady personalne i wzmocnie-
nia.

Bez transferów Drwęca ska-

zana będzie na spadek do A-klasy, 
bowiem bardzo wyraźnie odstaje 
od większości okręgowych dru-
żyn. Kolejnym zespołem, który 
rozbił MKS jest Mustang Osta-
szewo. Wzmocnieni latem gospo-
darze w sobotnie przedpołudnie 
wbili drużynie z Golubia-Dobrzy-
nia aż trzynaście bramek, uwypu-
klając tym samym wszystkie sła-
be punkty ostatniej ekipy V ligi. 

Strzelecki festiwal w 20. minu-
cie rozpoczął Maciej Dudek, który 
w przeciągu 360 sekund wpisał 
się na listę strzelców aż cztero-
krotnie, odbierając przyjezdnym 
chęci do walki. Jedenastka z Osta-

szewa w kolejnych minutach co 
rusz zmuszała do kapitulacji bez-
radnego Bojanowskiego i zanoto-
wała jedno z wyższych zwycięstw 
w swojej historii.

MKS szybko musi zapomnieć 
o sobotniej klęsce, bowiem do 
zakończenia rundy pozostało 
jeszcze sześć kolejek. 14 paździer-
nika podopieczni Kierzkowskiego 
podejmą w Golubiu-Dobrzyniu 
Wojownika Wabcz i postarają 
się zrehabilitować za postawę 
w Ostaszewie. 

(kl) 
fot. FB Mustang Ostaszewo

Szkolne przełaje
W Golubiu-Dobrzyniu rozegrano powiatowe fina-
ły biegów przełajowych, adresowane do uczniów ze 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Biegi

Zawody cieszyły się sporym 
zainteresowaniem, a poszcze-
gólne kategorie wiekowe były 
obsadzone bardzo licznie. Czo-
łowych pięciu biegaczy z każdej 
grupy zapewniało sobie awans 
do finałów wojewódzkich, które 

przeprowadzone zostaną w Byd-
goszczy. Organizacją imprezy 
w Golubiu-Dobrzyniu zajął się 
Edward Kwiatkowski, powiatowy 
animator sportu szkolnego.

(kl)

WyNIKI W POszczególNych KAtegOrIAch WIeKOWych 
(AWANs dO fINAŁóW WOjeWódzKIch)

Szkoły podstawowe dziewczęta:

1. Weronika Zarańska 
   – SP Ostrowite Golubskie
2. Martyna Mikołajczyk 
   – Wielka Łąka
3. Oliwia Kępczyńska – Węgiersk 
4. Amelia Daszkowska 
   – Pluskowęsy
5. Daria Dębicka – Węgiersk

Chłopcy:

1. Krzysztof Skomra – Ruże
2. Stanisław Olczak 
   – SP 2 Golub-Dobrzyń
3. Szymon Górny 
   – Kowalewo Pomorskie
4. Jakub Zieliński 
   – SP 2 Golub-Dobrzyń
5. Patryk Juszczak 
   – Ostrowite Golubskie 

Gimnazja dziewczęta:

1. Maria Jeżowska 
   – Kowalewo Pomorskie
2. Anita Topij – Gałczewo
3. Ewelina Młodziankiewicz 
   – Zbójno
4. Daria Szarszewska – Gałczewo
5. Oliwia Gapińska – SP Płonne 
– rocznik pierwszej klasy byłych 
gimnazjów

Chłopcy:

1. Adrian Anuszewski – Zbójno
2. Damian Skrzeszewski 
   – Gałczewo
3. Jakub Modrakowski 
   – Gałczewo
4. Adam Jeka – Gałczewo
5. Miłosz Dębicki – Węgiersk

Szkoły średnie dziewczęta:

1. Jolanta Bruzdowska 
   – ZS 1 Golub – Dobrzyń
2. Marta Wiśniewska – ZS 2 G-D
3. Natalia Wilczyńska – ZS 2 G-D
4. Paulina Szymańska 
   – ZS Kowalewo Pomorskie
5. Patrycja Tarkowska 
   – ZS 2 Golub – Dobrzyń

Chłopcy:

1. Karol Olczak – ZS nr 2 G-D
2. Mateusz Skrzeszewski 
   – ZS nr 2 G-D
3. Sebastian Jachowski  
   – ZS nr 2 G-D
4. Patryk Tarkowski – ZS nr 2 G-D
5. Dawid Wesołowski 
   – ZS nr 2 G-D

Piłka nożna 

Porażka w Czernikowie
W meczu 9. kolejki A-klasy Pogrom Zbójno uległ Victorii Czernikowo 0:1 i z do-
robkiem ośmiu punktów zajmuje 14. miejsce w ligowej tabeli. 

W ubiegłym tygodniu druży-
na ze Zbójna miała się zmierzyć 
z Kasztelanem Papowo Biskupie, 
ale ekipa przyjezdnych nie dotar-
ła na obiekt Pogromu. W związku 
z tym Kasztelan ukarany został 
walkowerem, a Pogrom mógł 
dopisać do swojego dorobku trzy 
oczka za ligowe zwycięstwo. 

W sobotę jedenastka Zbój-
na wyjechała zaś do Czernikowa 
i liczyła na kolejną zdobycz, któ-
ra pozwoliłaby na awans w górę 
ligowej klasyfikacji. Niestety, 
Pogrom uległ lokalnej Victorii 
0:1, tracąc decydującą bramkę 
w drugiej połowie konfrontacji. 
Po tej porażce GKS plasuje się na 
14. pozycji w tabeli, a do wyprze-

dzających ją ekip z Grudziądza 
i Bobrowa traci dwa oczka. Kolej-
na okazja do awansu nadarzy się 
już w najbliższy weekend, kiedy 
to Pogrom, ponownie na wyjeź-

dzie, zagra z liderem A-klasy Cy-
klonem Kończewice. 

(kl) 
fot. archiwum

Siatkówka 

Historyczne starcie Kopernika
Zawodniczki Kopernika Gałczewo po raz pierwszy wystąpiły w siatkarskiej ka-
tegorii juniorek. Na inaugurację ligowych zmagań przegrały 0:3 z ekipą WTS-u 
Włocławek.

Reprezentantki Kopernika po-
dejmowały team z Włocławka we 
własnej hali. Premierowe starcie 
w kategorii juniorek uwypukliło 
różnicę, które dzieli skład z Gał-
czewa od czołowych ekip woje-
wódzkich. 

W pierwszym secie WTS szyb-
ko wypracował sobie sporą prze-
wagę i pewnie zwyciężył w stosun-
ku 25:12. Druga partia była bardziej 
wyrównana. Gałczewianki pro-
wadziły kilkukrotnie, ale od dru-
giej przerwy technicznej rywalki 
odrabiały stopniowo poniesione 
straty i zdołały zwyciężyć również 
w tym secie.Trzecia odsłona przy-
pominała pierwszą, a dominacja 
WTS-u i różnica w technicznym 
wyszkoleniu była bardzo widocz-

na. Siatkarki w Włocławka wygrały 
tę partię do 19 i cały mecz pewnie 
3:0. 

Kopernik wśród juniorek 
musi nabyć jeszcze niezbędnego 
doświadczenia i ogrania, by móc 
myśleć o punktowych zdobyczach. 
Kolejna okazja ku temu nadarzy 
się już w środę, kiedy to ekipa 
z Gałczewa zagra na wyjeździe 
z Jokerem Świecie.

Juniorki Kopernika przeciwko 
WTS-owi zagrały w składzie: Wero-
nika Makowska, Julia Pagie, Joan-
na Dąbrowska, Joanna Grochocka, 
Paulina Czajkowska, Wiktoria Klo-
nowska, Maria Kudrej, Andżelika 
Różalska, Patrycja Różalska, Pauli-
na Kopczyńska, Jolanta Gajewska. 

(kl), fot. archiwum
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Jest zwycięstwo!
PIŁKA NOŻNA  Sobotnie popołudnie na długo zapadnie w pa-
mięci piłkarzy i kibiców Sokoła Radomin. Drużyna Sławomira 
Rożka pokonała w Brodnicy miejscową Spartę 1:0 i zanotowała 
pierwsze, historyczne zwycięstwo w IV lidze

R E K L A M A

Grudziądz z życiówką 
Mieszkanki naszego powiatu z sukcesami wzięły 
udział w biegach imienia Bronisława Malinowskiego 
w Grudziądzu. 

Biegi 

Bronisław Malinowski – wspa-
niały polski lekkoatleta, mistrz 
w biegu na 3000 m z przeszkodami 
27 września 1981 roku, zginął w wy-
padku samochodowym na moście 

w Grudziądzu. Od 36 lat w Grudzią-
dzu organizowane są biegi imienia 
zmarłego atlety. 

Od trzech lat uczestniczą 
w nich pochodzące z Płonnego: Ania 
i Asia Żuchowskie. W tegorocznym 
biegu Anna zajęła 8. miejsce wśród 
kobiet. Była także pierwsza w kate-
gorii 16-19 lat. 10 km pokonała w 40 
minut i 43 sekundy, co jest jej re-
kordem życiowym. Joanna uczest-
niczyła w biegu młodzieżowym na 
dystansie 1500 metrów. Zajęła dru-
gą lokatę za Elizą Megger. 

(pw)
fot. nadesłane

PIŁKA NOŻNA  Grała okręgówka 

W 9. kolejce klasy okręgowej Promień Kowalewo Pomorskie zremiso-
wał na wyjeździe z BKS-em Bydgoszcz 0:0, zaś Iskra Ciechocin po bardzo 
emocjonującym starciu pokonała Pomorzanina Serock 3:2. Gola na wagę 
trzech punktów strzelił w 88. minucie Adam Wieczyński. 

(kl), fot. archiwum 

– To spotkanie rozpoczęli-
śmy w kiepskim stylu – zaznacza 
trener jedenastki z Radomina, 
Sławomir Rożek. – W pierwszym 
kwadransie daliśmy się zdomino-
wać, popełnialiśmy bardzo proste 
błędy i mogliśmy stracić bramkę. 
Na szczęście zdołaliśmy odzyskać 
właściwy rytm i do końca pre-
mierowej odsłony gra była bar-
dziej wyrównana – dodaje szko-

leniowiec.
Po zmianie stron Sokół starał 

się wykorzystać postawę Spartan, 
którzy nieco niespodziewanie 
cofnęli się do obrony i nastawili 
się na pojedyncze kontrataki. 

W 49. minucie Rafał Stefański 
podał do Waldemara Jachowskie-
go, a ten pewnym strzałem wy-
prowadził drużynę z Radomina 
na prowadzenie. Po golu Sparta 

dłużej utrzymywała się przy pił-
ce, ale Sokół bardzo dobrze radził 
sobie w defensywie i mógł nawet 
podwyższyć wynik. Ostatecznie 
zespół z naszego powiatu trium-
fował 1:0 i zapisał na swoim kon-
cie historyczne trzy punkty. 

– Wygrana zapewne podnie-
sie drużynowe morale i pozy-
tywnie natchnie do dalszej czę-
ści sezonu. Jesteśmy świadomi, 
że czeka nas jeszcze mnóstwo 
pracy, by regularnie cieszyć się 
z kompletów „oczek”, ale w każ-
dym starciu zamierzamy walczyć 
o zwycięstwa – zakończył trener 
Rożek.

Sokół najbliższy ligowy mecz 
rozegra w sobotę, kiedy to na 
swoim stadionie w Radominie 
o godzinie 11.00 podejmie Ku-
jawiaka Kowal. 18 października 
(środa) podopieczni Rożka nad-
robią również ligowe zaległości 
i zmierzą się z Orlętami Aleksan-
drów Kujawski (boisko w Radomi-
nie, godzina 16.00)

(kl) 
fot. archiwum


