
REKLAMA W CGD
TEL. (56) 493 41 50Dyżur reporterski 24 h tel. 721 093 072

CZWARTEK

ISSN: 1899-864X

nr 43/2017 (469)

26 PAŹDZIERNIKA 2017

1,99 zł
w tym 5% VAT

T Y G O D N I K  R E G I O N U  G O L U B S K O - D O B R Z Y Ń S K I E G O

Powalczyli o milion 
GOLUB-DOBRZYŃ  Pochodzący z Golubia-Dobrzynia bracia 
Kacper i Bartosz Zawadzcy zadebiutowali w programie te-
lewizyjnym. W dwójkowym teleturnieju „Postaw na milion” 
wygrali 50 tys. zł
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Golub-Dobrzyń
Ku nowoczesności
Miasto otrzymało dofinansowanie 
z województwa na przebudowę 
muszli koncertowej, remont OSIR
-u i budowę ścieżki rowerowej przy 
ul. Lipnowskiej
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Kacper jest fotografem, nato-
miast Bartosz pracuje jako anali-
tyk w korporacji. W kwietniu tego 
roku bracia Zawadzcy zgłosili się 
na casting do programu „Postaw 
na Milion” w TVP 2.  Przesłucha-
nie odbyło się w Warszawie. 

– Pomysł na wzięcie udziału 
w programie przyszedł do głowy 
dziewczynie brata. Namówiła go 
do tego. Mieli wystąpić razem. 
Ona jednak po zastanowieniu 
stwierdziła, że będzie lepiej, jeśli 
to ja pójdę z Bartkiem – opowia-
da Kacper Zawadzki. – Zadali nam 
tam kilka pytań. Wydaje mi się, że 
bardziej zwracali uwagę na to, 
jak się dogadujemy i jak wygląda 
nasze zachowanie. Szukali kogoś 

z dobrą grą aktorską.
W lipcu bracia Zawadzcy 

otrzymali ankietę. To był kolej-
ny etap castingu. Kwestionariu-
sze zawierały mnóstwo aspek-
tów dotyczących zainteresowań. 
Wśród nich znalazły się pytania 
o ulubionych artystów we wszel-
kich dziedzinach sztuki. Sierpień 
przyniósł zaproszenie do udziału 
w programie. 

– Przed kamerą jest zupeł-
nie inaczej. To duży stres. Jeśli 
zachowalibyśmy spokój, udałoby 
się nam odpowiedzieć prawidło-
wo na więcej pytań. Patrzyłem 
później na to, jak wypadliśmy 
na ekranie i lekko plułem so-
bie w brodę. Brat był zły, że nie 

posłuchał mnie, gdy zadali nam 
pytanie warte wiele pieniędzy – 
mówi Kacper Zawadzki. 

Bracia Zawadzcy i tak mogą 
być zadowoleni, bo wyszli ze stu-
dia z zarobionymi 50 tys. zł. Zwy-
cięzcy już mają pomysły na wyko-
rzystanie nagrody.

– Brat odkłada na miesz-
kanie, więc wygrana bardzo mu 
w tym pomoże. Ja zainwestu-
ję w swoją pracę. Kupię laptop 
i sprzęt fotograficzny – tłumaczy 
Kacper Zawadzki.

Serdecznie gratulujemy wy-
granej i podziwiamy odwagę. 

Daria Szpejenkowska
fot. nadesłane

GMINA RADOMIN  Pasowanie na przedszkolaka 

W piątek 20 października działające od niedawna przedszkole w Radomi-
nie zorganizowało tradycyjną uroczystość pasowania. Dzieciom w podnio-
słej chwili towarzyszyli rodzice oraz przedstawiciele samorządu. Więcej na 
stronie 6. 

(ToB), fot. (daria)
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Psy uratowane 
w ostatniej chwili 

POWIAT  W ubiegłym tygodniu policja wszczęła dwa docho-
dzenia w sprawie znęcania się na zwierzętami. Właścicielom 
psów z Golubia-Dobrzynia i gminy Zbójno grozi do trzech lat 
pozbawienia wolności 
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Ku nowoczesności
Golub-Dobrzyń

Miasto otrzymało dofinansowanie z województwa 
na przebudowę muszli koncertowej, remont OSIR-u 
i budowę ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej. 

We wtorek 17 października 
golubsko-dobrzyńscy funkcjo-
nariusze zostali poinformowani 
o utrzymywaniu przez 35-letniego 
mieszkańca gminy Zbójno owczar-
ka niemieckiego w niewłaściwych 
warunkach. 

– Skierowani we wskazane 

miejsce dzielnicowi i lekarz wetery-
narii niestety fakt ten potwierdzili. 
Dlatego niedożywiony i schoro-
wany czworonóg został odebrany 
właścicielowi, który tego samego 
dnia usłyszał zarzut znęcania się 
nad zwierzęciem – tłumaczy asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 

w Golubiu-Dobrzyniu.
W miniony piątek policjanci 

ponownie ruszyli do akcji, tym ra-
zem w Golubiu-Dobrzyniu. Do ko-
mendy wpłynęła informacja, że 60-
latek utrzymuje psa w warunkach 
rażącego zaniedbania. 

– Okazało się, że 60-letni 
mieszkaniec miasta utrzymywał 
chorego czworonoga bez jakiejkol-
wiek opieki weterynaryjnej oraz 
bez wody i pożywienia. Tego same-
go dnia mężczyzna usłyszał zarzut 
znęcania się nad zwierzęciem – do-
daje Małgorzata Lipińska.

W obu przypadkach, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie 
zwierząt, mężczyznom grozi kara 
do trzech lat pozbawienia wolności

(ToB)
fot. KPP

Gmina Golub-Dobrzyń

Zadbali o bezpieczeństwo 
W ostatnich dniach dzieci z gminy Golub-Dobrzyń otrzymały kamizelki odbla-
skowe, dzięki którym ich droga do szkoły ma być bezpieczna. 

W czwartek 19 października 
burmistrz Mariusz Piątkowski pod-
pisał z samorządem województwa 
umowy o przyznanie finansowego 
wsparcia. Wszystkie trzy wnioski 
złożone przez magistrat zostały 
rozpatrzone pozytywnie. 

Około 48 tys. zł ma być prze-
znaczone na odnowienie i ożywie-
nie muszli koncertowej w Golu-
biu-Dobrzyniu.

– Przebudowa muszli koncer-
towej, oprócz odnowienia i poma-
lowania obiektu, polegać będzie 
m.in. na wykonaniu zejścia ze sce-
ny w postaci schodów i wykona-
niu przejścia na widowni między 
ławkami – tłumaczy burmistrz 
Mariusz Piątkowski. – Planuje się 
również budowę niezbędnej infra-
struktury technicznej, tj. instalacji 
elektrycznej i oświetlenia w po-
staci pięciu słupów oświetlenio-
wych z oprawami parkowymi LED, 
a także szafką przyłączeniową za-
silaną kablem. Planowana jest tak-

że budowa obiektów małej archi-
tektury: wiaty drewnianej, trzech 
ławek stalowych z siedziskami 
drewnianymi, czterech koszy na 
śmieci i stojaka na rowery. Cały 
kompleks stanowić będzie obiekt 
ogólnodostępny i niekomercyjny, 
stwarzający możliwość organi-
zowania wydarzeń kulturalnych, 
koncertów, występów grup arty-
stycznych itd.

Miasto otrzymało także ponad 
70 tys. zł na rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie OSIR-u. 
Wybudowane zostanie boisko 
wielofunkcyjne do sportów plażo-
wych (siatkówki, piłki ręcznej, piłki 
nożnej), powstanie też m.in. osiem 
urządzeń siłowni zewnętrznej.

Najwięcej, bo nieco ponad 
71 tys. zł dofinansowania trafi na 
wykonanie pierwszego etapu bu-
dowy ścieżki rowerowej przy ul. 
Lipnowskiej. 

(ToB)

1 września 2014 roku weszły 
w życie przepisy nakazujące no-
szenie elementów odblaskowych 
poza obszarem zabudowanym 
po zmierzchu. Niestety każdy, 
kto jedzie samochodem zauwa-
ża, że piesi nie zawsze przejmu-
ją się tym obowiązkiem. W gmi-
nie Golub-Dobrzyń w ostatnich 
dniach wszyscy uczniowie gmin-
nych szkół otrzymali kamizelki 
odblaskowe. Ma to poprawić ich 
bezpieczeństwo m.in. w drodze 
do i ze szkoły. Kamizelki przeka-

zywali uczniom dzielnicowi oraz 
przewodniczący  Gminnej Komisji 
do Spraw Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, a zarazem 
kierownik Rewiru Dzielnicowych 
Komendy Powiatowej Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu Tomasz 
Stefański. Przy okazji, podczas 
apeli policjanci pouczali dzieci 
o największych zagrożeniach czy-
hających na nich.

– Pragnąłem przestrzec 
dzieci przed problemem prze-
mocy w szkole oraz tej szerzącej 

się w internecie – mówi Tomasz 
Stefański. – Chodzi tu głównie 
o przypadki wyśmiewania ró-
wieśników, wstawiania ich zdjęć 
na portale społecznościowe oraz 
problemu nielegalnego pobiera-
nia multimediów i programów 
komputerowych.

Kamizelki odblaskowe ufun-
dowała Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych przy Urzędzie Gminy 
Golub-Dobrzyń.

(pw), fot. nadesłane

Potrzebują pomocy 
Wiesława Pełczyńska z Adamowa (powiat lipnowski) 
mieszka sama z ciężko chorym mężem. W ubiegłym 
tygodniu w pokoju ich mieszkania zawalił się sufit. 

Region

Adamowo to mała wioska, le-
żąca po sąsiedzku z gminą Rogowo 
w powiecie rypińskim. Z prośbą 
o interwencję zwrócili się do naszej 
redakcji członkowie rodziny pań-
stwa Pełczyńskich. W miniony wto-
rek w ich domu doszło do prawdzi-
wego dramatu. W pokoju zarwał 
się sufit. Mogło dojść do tragedii, 
bo w pomieszczeniu spał wówczas 
Donat Pełczyński. Wszystko trwało 
dosłownie chwilę.

– Usłyszałam straszny huk 
i pierwsze co zrobiłam, to pobie-
głam do pokoju ratować męża. Na 
szczęście sufit zawalił się w prze-
ciwnym rogu niż ten, w którym na 
łóżku spał Donat. Szybko zabrałam 
go stamtąd. Mąż ma duże proble-
my z chodzeniem, więc było o włos 
od tragedii – mówi Wiesława Peł-
czyńska.

Państwa Pełczyńskich nie stać 

na remont. Ratunku szuka rodzina, 
ale sytuacja jest bardzo trudna. Dla-
tego mieszkańcy Adamowa zwra-
cają się z prośbą o każdą możliwą 
pomoc. Jeśli ktoś posiada materiały 
budowlane lub inne przydatne rze-
czy, może kontaktować się z GOPS 
w Chrostkowie. Podobnie jeśli ktoś 
dysponuje wolnym lokalem.

Tekst i fot. (ak)
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POWIAT  Pismo „Wspólnota” opublikowało ranking wydatków 
inwestycyjnych samorządów w latach 2014-2016. Powiat golub-
sko-dobrzyński zajął 90. miejsce na 314 możliwych 

ile wydają 
na inwestycje? 
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 – W ubiegłym roku zmieni-
liśmy zasady naszego rankingu 
– piszą Julita Łukomska i Paweł 
Swianiewicz, autorzy rankingu. 
– Wcześniej skupialiśmy się na 
inwestycjach w infrastrukturę 
techniczną (transport, gospodar-
ka mieszkaniowa, gospodarka 
komunalna). Od zeszłego roku 
bierzemy pod uwagę całość wy-
datków majątkowych, stąd nie 
podajemy miejsc zajmowanych 
przez samorządy we wcześniej-
szych latach. Skąd ta zmiana? Kie-
dy wiele lat temu ustalaliśmy za-
sady rankingu, uważaliśmy (w ślad 
za dominującym nurtem teorii 
rozwoju regionalnego i lokalne-
go), że to inwestycje infrastruk-
turalne mają decydujące znacze-
nie dla stwarzania warunków dla 
rozwoju gospodarczego. Było to 
istotne zwłaszcza ze względu na 
wieloletnie zaniedbania w tym 
zakresie. Ale sytuacja się zmie-
niła. Luka infrastrukturalna nie 

jest już tak dotkliwa, a o powo-
dzeniu strategii rozwoju częściej 
decydują także inwestycje w in-
frastrukturę związaną z usługami 
społecznymi. Bierzemy pod uwa-
gę średnią z ostatnich trzech lat, 
aby uniknąć dużych, chwilowych 
wahań wskaźnika będącego pod-
stawą rankingu. Wydatki inwe-
stycyjne, zwłaszcza z mniejszych 
jednostkach, cechują się znaczną 
cyklicznością. W poszczególnych 
latach mogą być bardzo wysokie, 
co wiąże się z realizacją ważnej in-
westycji, by potem okreso-
wo spadać do znacznie 
niższego king wydat-
ków inwestycyjnych 
należy do tych na-
szych zestawień, 
w których pozycja 
poszczególnych sa-
morządów zmienia 
się najszybciej.

W rankingu 
powiat golubsko-

dobrzyński uplasował się na 90. 
miejscu na 314 możliwych. Śred-
nie wydatki inwestycyjne per 
capita w latach 2014-2016 wynio-
sły 151,42 zł. Lepiej w klasyfikacji 
wypada powiat wąbrzeski, który 
zajął 26. miejsce (217,77 zł per ca-
pita). W województwie kujawsko-
pomorskim liderem jest powiat 
świecki (21. miejsce). Z kolei po-
wiat brodnicki zajął 145. lokatę, 
powiat rypiński – 223., a lipnow-
ski – 258. 

(ToB)
fof. archiwum

Złapany z narkotykami 
Policjanci zatrzymali mieszkańca Kowalewa Pomor-
skiego, które posiadał i rozprowadzał znaczne ilości 
narkotyków. 26-latek najbliższe dwa miesiące spędzi 
w areszcie. 

Kowalewo Pomorskie 

 Kilka dni temu funkcjona-
riusze zdobyli informację, że 
mężczyzna może rozprowadzać 
narkotyki na terenie powiatu go-
lubsko-dobrzyńskiego. W środę 18 
października policjanci przeszu-
kali mieszkanie dilera. Na miej-
scu zabezpieczyli prawie 30 gram 
amfetaminy, porcję marihuany, 
kilka tabletek ekstazy oraz dwie 
wagi elektroniczne ze śladowymi 
ilościami białego proszku i suszu 
roślinnego.

– W piątek 20 października 
sąd przychylił się do wniosku go-
lubsko-dobrzyńskich policjantów 

i prokuratora. Zdecydował, że 26-
letni mieszkaniec Kowalewa Po-
morskiego najbliższe dwa miesią-
ce spędzi w areszcie – informuje 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP Golub-Dobrzyń.

Zgodnie z ustawą o przeciw-
działaniu narkomani, posiadanie 
znacznych ilości narkotyków za-
grożone jest karą do pięciu lat 
więzienia, natomiast sprzedaż 
środków odurzających do 10 lat 
pozbawienia wolności.

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Sołectwem Nowogród od 2002 
roku kieruje Bogdan Jagielski. W ostatnich wyborach nie miał 
żadnej konkurencji. Jego hasło przewodnie brzmi: „Mamy słu-
żyć ludziom, niech każdy robi swoje”

R E K L A M A

Zdobywali wiedzę 
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie jest kolej-
ną placówką, którą odwiedził Naukobus.

Kowalewo Pomorskie

Sołectwo Nowogród swo-
im zasięgiem obejmuje również 
miejscowości: Bierzgło, Pracz-
ka, Kamienny Smóg i Plebanka. 
Zamieszkuje w nim około 460 
mieszkańców. Dużych gospo-
darzy jest tylko dwóch. Średnia 
powierzchnia gospodarstwa to 
około 10 hektarów. Większość 
z okolicznych rolników, oprócz 
uprawiania ziemi, stara się praco-
wać w innym sektorze. Na tere-
nie sołectwa znajduje się również 
Gminny Ośrodek Wypoczynkowy 
nad jeziorem Grodno. Jest on jed-
nak w całości utrzymywany przez 
gminę Golub-Dobrzyń.

Sołtys Bogdan Jagielski jest 
urodzonym społecznikiem. Od 
2006 roku zasiada w radzie gminy 
Golub-Dobrzyń, a obecnie pełni 
również funkcję przewodniczące-
go rady. 

– Czy budżet sołecki jest 
wystarczający?

– Wynosi niewiele ponad 20 

Sołectwem Nowogród kieruje Bogdan Jagielski

tys. zł, ale wiadomo, że zawsze 
przydałoby się więcej środków.  
Rada sołecka rozdysponowała 
pieniądze w następujący sposób. 
Ochotnicza Straż Pożarna otrzy-
mała dofinansowanie w wysoko-
ści 5 tys. zł. Nasza jednostka OSP 
jest w Krajowym Systemie Ra-
townictwa i musi posiadać dobry 
i niezbędny sprzęt ratowniczy. 
Na utrzymanie świetlicy wiej-
skiej w tym roku przeznaczyliśmy 
około 4 tys. zł. Z tych pieniędzy 
dokupujemy zawsze sprzęt AGD, 
wykonujemy drobne naprawy, 
a także opłacamy bieżące rachun-
ki. Świetlica została wyremonto-
wana gruntownie parę lat temu 
i w chwili obecnej jest w bardzo 
dobrym stanie technicznym. Na 
potrzeby kulturalne przeznaczy-
liśmy w tym roku około 3,5 tys. 
zł. Utrzymanie dróg lokalnych 
to wydatek rzędu 3 tys. zł. W na-
szym sołectwie posiadamy około 
15 kilometrów takich dróg i są one 

na bieżąco remontowane.
–  Co z działalnością kultu-

ralną w sołectwie?
– Mamy Koło Gospodyń 

Wiejskich, w którego funkcjono-
wanie angażuje się 20 pań. W tym 
roku koło obchodziło jubileusz 
70-lecia istnienia. Z tej okazji 
w świetlicy odbyła się duża im-
preza. Na zorganizowanym wie-
czorku były przedstawicielki ze 
wszystkich kół naszej gminy oraz 
włodarze samorządowi. W naszej 
wsi działa prężnie Stowarzyszenie 
na Rzecz Wsi Nowogród i Okolic. 
To właśnie członkowie tej organi-
zacji, z panią prezes Aleksandrą 
Dulczewską na czele, zajmują się 
działalnością kulturalną. Orga-
nizowane są bale sylwestrowe, 
spotkania integracyjne czy Dzień 
Seniora. Stowarzyszenie to w po-
przednich latach było organiza-
torem prywatnego przedszkola, 
które obecnie weszło w skład od-
działu szkolno-przedszkolnego. 
Te dwie organizacje tj. KGW i Sto-
warzyszenie spełniają się w roli 
organizatorów życia kulturalnego 
naszej wsi.

– Jak wygląda współpraca 
sołectwa z gminą Golub-Do-
brzyń? 

– Jestem przewodniczącym 
rady gminy i z tego tytułu mu-
szę dbać o interesy wszystkich 
sołectw. Staramy się pomagać 
wszystkim, bez faworyzowania, 
czasami trzeba poczekać w kolej-
ce. Opracowujemy różne wnioski 
o inwestycje na potrzeby całej 
gminy i są one realizowane. My-
ślę, że Nowogród nie jest po-
krzywdzony. 

Rozmawiał i fot. 
Marek Wiśniewski

Naukobus to obwoźna wysta-
wa pod nazwą „Umysł przyłapany”. 
Organizatorem akcji w szkołach są: 
Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie oraz Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 

16 października Naukobus za-
witał do Wielkiego Rychnowa.  Ini-
cjatorkami i pomysłodawczyniami 

tejże ekspozycji były: posłanka Iwo-
na Michałek i Elżbieta Arbart – była 
dyrektor szkoły.  Uczniowie z Wiel-
kiego Rychnowa mieli do dyspozy-
cji 15 stanowisk, a na nich proste 
eksperymenty ilustrujące działanie 
podstawowych praw fizyki. 

(pw)
fot. nadesłane

Uczniowie u patrona
Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie jako jedyna 
w powiecie nosi imię Tadeusza Kościuszki. W tym 
roku przypada 200. rocznica śmierci wojskowego. 
Delegacja z Nowogrodu wzięła udział w zlocie szkół 
kościuszkowskich w Krakowie. 

Gmina Golub-Dobrzyń

Przedstawiciele placówki 
przebywali w Krakowie od 12 do 
15 października i wzięli udział 
w wielu aktywnościach przygo-
towanych przez organizatorów 
Roku Tadeusza Kościuszki  Poczet 
sztandarowy z Węgierska uczest-
niczył w obchodach pod Kopcem 
Kościuszki.

Poza tym delegacja szko-
ły w Nowogrodzie wzięła udział 

w grze terenowej śladami Ko-
ściuszki, spektaklu teatralnym, 
sadzeniu pamiątkowego platana 
i innych aktywnościach. Kulmi-
nacyjnym punktem była msza 
w Katedrze Wawelskiej z udzia-
łem prezydenta Andrzeja Dudy. 
Po nabożeństwie delegacja złoży-
ła wiązankę kwiatów pod sarkofa-
giem Tadeusza Kościuszki. 

(pw), fot. nad
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pojawili się w okolicach Zamku 
Golubskiego, byli zaskoczeni skalą 
trudności. 

– Nie spodziewałem się, że 
zawodnicy będą jechali w tak trud-
nych warunkach terenowych i do 
tego zbierali jeszcze jakieś punk-
ty. Jestem pełen podziwu dla ich 
kunsztu kierowania quadami – 
podkreśla Łukasz Pietrzak.

Po wymagającej rywalizacji 
odbyła się uroczysta dekoracja 
zwycięzców. Wyniki prezentujemy 
w ramce obok. Impreza została 
dofinansowana ze środków miasta 
Golubia-Dobrzynia. 

Tekst i fot. 
(Maw)

Cały turniej odbywa się 
w różnych miejscach Polski m.in. 
w Bieszczadach, Jeleniej Górze 
i właśnie w Golubiu-Dobrzyniu. 
Na Zamek Golubski, bo właśnie 
Oddział PTTK był gospodarzem 
tych zawodów, zjechało ponad 70 
zawodników z całej Polski. 

Sportowcy rywalizowali 
w dwóch klasach: o Mistrzostwo 
Polski i Puchar Polski. Pierwszego 
dnia odbył się rajd nocny, podczas 
którego zawodnicy mieli do poko-
nania, w ciągu 5 godzin, około 20 
kilometrów na trudnym terenie 
leśnym w okolicy Dulnika. Drugi 
dzień to pokonanie odcinka spe-
cjalnego o długości około 1500 

metrów, wytyczonego na wzgó-
rzach zamkowych.

– W trakcie jazdy należy ze-
brać elektroniczne pieczątki roz-
mieszczone na drzewach –  opo-
wiada Jacek Bujański, główny 
sędzia zawodów ze szczebla Pol-
skiego Związku Motorowego. – 
Aby uzyskać jak największą liczbę 
punktów, musimy zebrać maksy-
malnie 14 pieczątek i mamy na to 
dwie godziny. Oczywiście, im prę-
dzej to zrobimy, tym więcej punk-
tów otrzymamy. O zwycięstwie 
w generalnej klasyfikacji decydują 
wygrane w poszczególnych zawo-
dach.

Widzowie, którzy w weekend 

Wyniki PrzePraWoWych 
MistrzostW i Pucharu Polski atV PzM

Przeprawowy Mistrz Polski ATV PZM – 
Piotr Kurek, Oskar Pieprzak. 

Przeprawowy Vice-Mistrz Polski ATV PZM – 
Stanisław Grabowski, Damian Mejer. 

Przeprawowy Drugi Vice-Mistrz Polski ATV PZM 
– Marek Obrębski,Tomasz Szyplińsk

Do Golubia-Dobrzynia przyjechało około 70 zawodników

Nad przebiegiem wyścigu czuwał sędzia Jacek Bujański (z lewej)

Zawodnicy ścigali się m.in. w obrębie ul. Słuchajskiej

W trakcie rywalizacji zdarzały się również wypadki

Region

Na większą chwałę Bożą
20 października Wąbrzeski Dom Kultury zorganizował XVII Ogólnopolski Festi-
wal Pieśni Religijnej Sakrosong 2017. Najlepsza okazała się Karolina Zielińska z 
Kowalewa Pomorskiego. 

Quady w roli głównej 
GoluB-DoBrzyŃ  W miniony weekend na wzgórzach Zam-
ku Golubskiego zostały rozegrane eliminacje Przeprawowych 
Mistrzostw i Pucharu Polski ATV PZM 

Laureaci Sakrosongu

Na muzycznej scenie Sakro-
songu wystąpiło niemal stu uczest-
ników m.in. ze Żnina, Strzelna, Alek-
sandrowa Kujawskiego, Grudziądza, 
Torunia, Kowalewa Pomorskiego, 

Radzynia Chełmińskiego, Łobdo-
wa, Książek, Zielenia i Wąbrzeźna. 
Zgromadzona publiczność mogła 
usłyszeć takie utwory jak np. „Je-
steś królem”, „Abba Ojcze”, „Chwalę 

Ciebie Panie”, „Poza czas” czy „Ofia-
ruję Tobie Panie”. Występy oceniało 
jury w składzie: Joanna Nehring-
Roszkowska (muzyk), ks. Sebastian 
Kaczerzewski (wikary z Parafii p.w. 
Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 
w Wąbrzeźnie) oraz Dorota Otrem-
ba (kierownik Działu Animacji Kul-
tury WDK). Jury brało pod uwagę 
przede wszystkim umiejętności 
wokalne, muzykalność i dobór re-
pertuaru.

Po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji nagrodzono i wyróż-

Laureatka pierwszego miejsca 
w kategorii soliści - Karolina Zielińska 
z Kowalewa Pomorskiego

niono następujące osoby:
Kat. soliści/open: I m. – Ka-

rolina Zielińska z Kowalewa Po-
morskiego, II m. – Kinga Lorenc 
z Aleksandrowa Kujawskiego, III 
m. – Michał Kamiński z Lipna. Wy-
różnienie: Ewa Gorczyńska z SP nr 
3 w Wąbrzeźnie, Marta Piotrowska, 
SP w Jarantowicach

Laureaci nagrodzeni zostali 
pamiątkowymi pucharami, dyplo-
mami i nagrodami rzeczowymi.

oprac. (krzan)
fot. nadesłane
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Debiut przedszkolaków 
GMINA RADOMIN  Działające od niedawna przedszkole w Radominie ma 76 podopiecznych. W piątek  
20 października placówka zorganizowała tradycyjną uroczystość pasowania 

Pasowanie na przedszkolaka 
to debiut dla malucha. W tej wy-
jątkowej chwili dzieciom towa-
rzyszyli rodzice, inni członkowie 
rodziny oraz przedstawiciele sa-
morządu i ZS w Radominie. 

– Mamy cztery grupy. Są to: 
trzylatki „Krasnoludki”, cztero-
latki „Motylki”, pięciolatki „Ty-
gryski” i sześciolatki „Misie”. Ra-
zem 76 przedszkolaków. Pracę 
w naszym przedszkolu znalazły 
cztery nauczycielki oraz cztery 
osoby z obsługi – tłumaczy dy-

rektor Stefania Kłoss. 
W piątek dzieci przedstawi-

ły bogaty program artystyczny. 
Później Stefania Kłoss dokonała 
pasowania podopiecznych. 

– W przedszkolu jest mi 
dobrze. Najbardziej podoba 
mi się sklep. Bawimy się w nim 
w sprzedawców. Mam jeszcze 
brata w „Motylkach” – mówi Zo-
fia Dąbkowska z grupy „Misiów”. 

– W przedszkolu podoba mi 
się to, że mam kolegów i kole-
żanki. Uczyliśmy się już z książ-

ką i codziennie kolorujemy. Dziś 
pierwszy raz wystąpiłam na sce-
nie – wypowiada się jej koleżan-
ka Lilianna Foksińska. 

Przed licznie zebranymi go-
śćmi wystąpiły wszystkie dzieci. 
Tak liczna publiczność była wy-
zwaniem, ale maluchy świetnie 
sobie poradziły. Świeżo upieczo-
nym przedszkolakom  gratuluje-
my odwagi i życzymy sukcesów! 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Tradycyjnego pasowania dokonała dyrektor Stefania Kłoss

W uroczystej chwili maluchom towarzyszyli rodzice

Do przedszkola w Radominie uczęszcza 76 dzieci 

Dzieci otrzymał także pamiątkowe dyplomyDla wielu przedszkolaków był to debiut na scenie

Podopieczni przedszkola mogli liczyć na pomoc nauczycielek

Dzieci przygotowały bogaty program artystyczny
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Działają już 10 lat 
GMINA ZBÓJNO  W sobotę w świetlicy Centrum Rekreacyjno-
Oświatowo-Kulturalnym w Wielgiem odbyła się uroczystość 
10-lecia istnienia Stowarzyszenia „Towarzystwo Rozwoju Wsi 
Wielgie i Okolic”

Stowarzyszenie powstało 
w 2007 roku. W chwili założenia li-
czyło 52 członków. Dziś skupia na-
tomiast 28 członków. Pierwszym 
prezesem była Elżbieta Jachow-
ska (2007-2009), drugim Jadwiga 
Stachowska (2009-2015). Obecnie 
funkcję tą pełni Mariola Wszela-
ki. Towarzystwo w ciągu dziesię-
ciu lat zrealizowało kilkanaście 
projektów we współpracy z LGD 
„Dolina Drwęcy” i Urzędem Gminy 
Zbójno. Pierwszym było „Malowa-

nie na szkle”, „Układanie kwiatów”, 
„Warsztaty kulinarne”. Co roku 
stowarzyszenie realizuje zadanie 
związane z prowadzeniem świetli-
cy dla dzieci i młodzieży. 

– Trzy razy dostaliśmy dofi-
nansowanie na zadanie: „Nordic 
Walking - Raz dwa trzy chodź i ty”, 
warsztaty zdrowego odżywiania 
„Odżywiasz się zdrowo, żyjesz 
bezstresowo”, „Seniorze spędzasz 
czas na dworze” – wylicza prezes 
Mariola Wszelaki. – Stowarzysze-

nie organizuje z własnych środ-
ków wycieczki w ciekawe miej-
sca, z których korzysta około 50 
osób. Odwiedziliśmy już: Gdańsk, 
Hel, Świętą Lipkę, Licheń, Często-
chowę, Malbork, Inowrocław, So-
pot, Ciechocinek. Organizujemy 
uroczystości wspólnie z urzędem 
gminy np. wigilie dla samotnych 
oraz pikniki wspólnie z Gminną Bi-
blioteką Publiczną i urzędem, a we 
własnym zakresie: Dzień Dziecka, 
Dzień Matki, Dzień Kobiet, An-
drzejki, Mikołajki. W ciągu 10-
letniej działalności stowarzyszenie 
zakupiło: stół bilardowy, piłkarzy-
ki, telewizor, stoły i krzesła, xbox, 
sprzęt nagłaśniający, sprzęt do 
ćwiczeń, wyposażenie kuchni.

Na uroczystości gminę Zbójno 
reprezentowali: wójt Katarzyna 
Kukielska oraz sekretarz gminy 
Jacek Foksiński. Na spotkanie zo-
stali zaproszeni przedstawiciele 
wszystkich stowarzyszeń z ca-
łej gminy, a także ksiądz Tomasz 
Maruszewski z parafii św. Trójcy 
w Działyniu.

(szyw), fot. UG Zbójno

W organizację jubileuszu włączyli się seniorzy z Wielgiego i Zbójna

Stowarzyszenie obecnie skupia 28 osób

Rocznica była okazją do podziękowań

O G Ł O S Z E N I E

Ad VOceM
W poprzednim wydaniu Tygodnika CGD (nr 468/19.10) w artykule pt. „Wystawa to tylko początek” 
(str. 7) błędnie podaliśmy nazwisko autora wystawy. Jest nim Cezary Kopik, a nie Cezary Knopik. 
Za pomyłkę przepraszamy. 
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Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina

Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada 
rusza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być 

wykonane w dowolnej technice, ale powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać 
formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i trafność doboru środków 

plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć 

osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 
2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 roku. Liczy się data wpływu przesyłki do 

organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na 

uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy 
oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne przepisy na potrawy z 

gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na 
adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.

Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych 
bądź regionalnych mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro 

Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. 
Chętni mogą liczyć na upominki.

Trwają 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)

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

Otradycje 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.

kupon zgłoszeniowy

d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają tradycje Oświętomarcińskie. 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. 6 listopada rusza konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, ale 
powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i 
trafność doboru środków plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać 
pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 
roku. Liczy się data wpływu przesyłki do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 
listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz 
własne przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-
pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.
Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych bądź regionalnych 
mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-
18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. Chętni mogą liczyć na upominki.
Trwają zmagania dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. By powalczyć o tuszkę, wystarczy ułożyć krótki 
wierszyk o gęsiach bądź gęsinie.
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O
d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości 
uzupełniają tradycje świętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordan-
kach 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 Inowro-
cławia. Gdy orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi wydostały się z ogro-
dzonego terenu i… pomaszerowały za orkiestrą.”

Trwa tegoroczna kampania „Kujawsko-pomorska gęsina na św. 
Marcina”. Marszałek województwa przeznaczył 2017 tuszek dla 
mieszkańców naszego regionu. U nas można było wygrać aż 80!

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w mar-
ketach w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.
Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada 
rusza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być 
wykonane w dowolnej technice, ale powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekra-
czać formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i trafność doboru środków 
plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody 
i wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć 
osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Te-

atralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 roku. Liczy się data 
wpływu przesyłki do organizatora.

Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gę-
siną w roli głównej. Na uczestników czekają atrakcyjne na-

grody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa domo-
wego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada można 

nadsyłać relacje (zdjęcia, fi lmy oraz sprawozdania 
tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne 

przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestni-
czyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione 

w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną 
na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, po-
kój 219) lub elektroniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-pomor-
skie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.
Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości 
na łamach lokalnych bądź regionalnych mediów? Wyślij zgłoszenie 
do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro Prasowe Urzędu Marszał-
kowskiego), tel. 56/62-18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. 
Chętni mogą liczyć na upominki.
Do 23 października czekaliśmy na Państwa zgłoszenia w konkursie 
dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. Należało ułożyć 
krótki wierszyk o gęsiach bądź gęsinie. Laureatów poinformujemy 
telefonicznie. Tuszki będą do odbioru w sobotę 4 listopada 2017 r. 
w Golubiu-Dobrzyniu, Rypinie, Wąbrzeźnie bądź Lipnie.
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Stawiają na profilaktykę

Ciągle bez glifosatu

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie 
zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy by-
dła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choro-
by błon śluzowych (BVD-MD).

Glifosatu nadal nie będzie można stosować w gospo-
darstwach. 25 października odrzucono propozycję 
przywrócenia go do użytkowania. 

Finanse

Owady

Finanse

Zaliczki ruszyły

Kłopotliwa inwazja

16 października ruszyła wypłata zaliczek na poczet 
dopłat bezpośrednich.

A ostatnich dniach w niemal każdym domu pojawi-
ły się azjatyckie biedronki. Ten inwazyjny gatunek 
owadów daje się we znaki ze względu na swój cha-
rakter. Są o wiele bardziej dokuczliwe od rodzimych 
biedronek. 

Wsparcie pszczelarzy 
Do 30 listopada pszczelarze mają czas na złożenie wniosków w ramach mechani-
zmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Choroby zwierząt

Środki ochrony roślinDla dzieci rolników
UBEZPIECZENIA  Dzieci rolników są ubezpieczone od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 11 października KRUS zawarł umo-
wę z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Rolnicy otrzymają w tym roku 
70 proc. dopłat w formie zaliczek. 
To efekt zabiegów rządu w Bruk-
seli. Wcześniej przewidywano, że 
zaliczki będą na poziomie 50 proc. 

Unia Europejska przystała jednak 
na propozycję Polski, biorąc pod 
uwagę trudny rok dla rolników. 

Na przedpłaty mogą liczyć 
rolnicy, którzy złożyli poprawnie 

wnioski o dopłaty bezpośrednie. 
W tym sezonie agencja wypłaci 14 
mld zł. Do końca listopada na konta 
rolników ma trafić 10 mld zł. Jako 
pierwsi pieniądze otrzymają ci go-
spodarze, którzy ponieśli wysokie 
straty spowodowane np. nawałni-
cami i wiosennymi przymrozkami 
oraz z terenów zagrożonych afry-
kańskim pomorem świń.

(pw)

niczych. Barszcz miał być źródłem 
białka dla krów. Okazało się, że nie 
nadawał się na karmę, a dodatkowo 
rozprzestrzenił się w niemal całym 
kraju, stanowiąc niebezpieczeń-
stwo dla ludzi (ryzyko poparzenia). 
Biedronki azjatyckie miały chronić 
plantacje przed mszycami. I tym 
razem coś poszło nie tak. Zaczęły 
rozprzestrzeniać się, wypierając ro-
dzime owady. Teraz szukają miejsc, 
gdzie mogą spokojnie przetrwać do 
wiosny. Należy z nimi postępować 
ostrożnie, ponieważ mogą gryźć 
i powodować reakcję alergiczną. 

Dla rolników największym pro-
blemem jest zamiłowanie biedro-
nek do owoców. Potrafią wgryźć się 
w miąższ i popsuć zbiory. Najwię-
cej powodów do obaw ma branża 
winiarska. Biedronki potrafią sku-
tecznie zepsuć smak wina. 

Aby pozbyć się owadów, na-
leży je ostrożnie wynieść z domu. 
Druga metoda to zamontowanie 
w oknach siatek ochronnych. Trze-
cia metoda – chemiczna – polega 
na stosowaniu środków przeciw 
chrząszczom.

(pw)

Wymienione choroby są bar-
dzo uciążliwe dla rolników. Po-
wodują przede wszystkim straty 
materialne. Zapalenie nosa wpły-
wa na mleczność, a najbardziej 
dokuczliwe jest dla cieląt. Dla 
krów cielnych może kończyć się 
poronieniem. Bardzo podobne 
efekty przynosi choroba błon 
śluzowych. Tu także zagrożone 
są cielęta. Mogą przyjść na świat 
martwe lub paść tuż po narodzi-
nach. 

Przyjęte rozporządzenie 
skutkuje tym, że rolnik może 
przystąpić do programu ochrony 
przed tymi chorobami. Będzie 
to dla niego oznaczało koniecz-
ność współpracy z weterynarzem 
i przeprowadzenia badań, za któ-

re trzeba zapłacić. Program bę-
dzie trwał 5 lat i jest podzielony 
na dwie części. Rolnik może zde-
cydować, czy chce zająć się pre-
wencją choroby błony śluzowej, 
czy zapalenia nosa. 

Jakie korzyści wynikną 
z udziału w programie? To przede 
wszystkim większa pewność 
zdrowia stada i uniknięcie ewen-
tualnych strat, które towarzyszy-
łyby chorobom. Dla największych 
hodowców liczy się także uła-
twienie handlu bydłem z krajami 
trzecimi. 

Chęć uczestnictwa w progra-
mie należy zgłaszać lekarzom we-
terynarii do końca roku. 

(pw)

Za przywróceniem glifosatu 
opowiedziały się organizacje rolni-
cze, firmy przetwórcze i niektóre 
państwa Unii Europejskiej. Jedno-
ści, niestety, zabrakło. Sprawa tego 
środka ochrony roślin nie jest pro-
sta. Jakiś czas temu pojawiły się in-
formacje, że może on powodować 
nowotwory u ludzi. Zawieszono 
jego sprzedaż w Unii Europejskiej. 
Od tego czasu dwie agencje unijne: 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA) i Europej-
ska Agencja Chemikaliów (ECHA) 

przeprowadziły badania, które nie 
potwierdziły podejrzeń o działania 
kancerogenne. Substancja nadal 
jednak cieszy się złą sławą.

Brak glifosatu jest dla rolni-
ków wielkim problemem. To jeden 
z najczęściej stosowanych środków 
ochrony roślin w historii. Trud-
no znaleźć skuteczny zamiennik. 
W efekcie koszty produkcji roślin 
wzrosły. Zamiast jednego glifosatu, 
trzeba używać kilku dawek herbi-
cydów selektywnych. 

(pw)

biedronka azjatycka, a nawet bie-
dronka ninja. Podobnie jak niegdyś 
barszcz Sosnowskiego, tak i bie-
dronki sprowadzono w celach rol-

Pierwsze tego typu biedronki 
pojawiły się w 2006 roku w oko-
licach Poznania. Przybyły do nas 
z Azji, stąd popularne określenie 

O pomoc mogą ubiegać się 
związki, zrzeszenia i stowarzy-
szenia pszczelarskie. Pieniądze 
będzie można wydać na zakup 
sprzętu pszczelarskiego, leków, 
zakup pszczół, wykonywanie ana-
lizy jakości miodu oraz szkolenia 

i konferencje. Projekty można 
dostarczyć osobiście lub wysłać 
listem poleconym do Kancela-
rii Ogólnej Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, 
ul. Karolkowa 30. Termin nabo-
ru mija 30 listopada 2017 r. Jeśli 

wniosek zostanie złożony pocztą, 
decyduje data nadania dokumen-
tów. 

Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronach interneto-
wych ARiMR oraz KOWR. 

(pw)

Umowa między KRUS-em 
a ubezpieczycielem zaczęła obo-
wiązywać 14 października. Ubezpie-
czenie NNW obejmuje wyłącznie 
dzieci rolników do ukończenia 16 
roku życia. Muszą one pozostawać 
we wspólnym gospodarstwie z ro-
dzicami lub opiekunami prawnymi. 
Jeden z rodziców winien podlegać 
ubezpieczeniu rolniczemu. Po-
twierdzeniem ubezpieczenia jest 

zaświadczenie Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego in-
formujące, że rodzic lub opiekun 
prawny jest objęty ubezpieczeniem 
społecznym rolników w pełnym 
zakresie (ubezpieczeniem eme-
rytalno-rentowym oraz ubezpie-
czeniem wypadkowym, chorobo-
wym i macierzyńskim) w KRUS lub 
był objęty tym ubezpieczeniem 
w okresie polisowym.

Wysokość wypłacanego od-
szkodowania zależeć będzie od 
rozmiaru uszczerbku na zdrowiu. 
Najwięcej, 100 tys. zł, otrzyma się, 
gdy dziecko zginie w nieszczęśli-
wym wypadku na terenie gospo-
darstwa. Jeśli dojdzie do wypadku, 
który skutkować będzie trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu, wów-
czas ubezpieczyciel płaci 670 zł za 1 
proc. uszczerbku.                     (pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655
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Zalety zabawy klockami
Podczas układania kloc-

ków maluchy ćwiczą zdolno-
ści manualne oraz koordynację  
oko-ręka, a to świetny wstęp do 
nauki rysowania, a później pi-

sania. Nawet kilkumiesięczne 
dzieci mogą bawić się klocka-
mi. Chwytanie, oglądanie, rzu-
canie klocków również wpływa 
pozytywnie na rozwój malucha. 
Pozwala dziecku ćwiczyć ko-

ordynację ciała i panowanie 
nad ruchami rączki. To świetny 
wstęp do dalszej zabawy klocka-
mi. Układanie klocków świetnie 
wpływa na koncentrację i uczy 
cierpliwości. Skomplikowane bu-
dowle wymagają przecież uwagi 
i skupienia. Podczas takiej zaba-
wy rozwija się również wyobraź-
nia przestrzenna oraz kreatyw-
ność. Badania prowadzone przez 
psychologów i pedagogów wska-
zują, że dzieci chętnie bawią się 
klockami wraz z rówieśnikami. 
W ten sposób mogą dzielić się 
swoimi pomysłami z innymi, 
uczą się współpracy, nabierają 
pewności siebie. Ten społeczny 
wymiar zabawy klockami z pew-
nością zaowocuje w przyszłości 
– w przedszkolu bądź w szkole. 
Oprócz tego, maluch podczas 
zabawy ze starszymi dziećmi lub 
rodzicami, mimowolnie uczy się 
nazw kształtów i kolorów. Za-
bawa klockami to także świetny 
pretekst do nauki liczenia i pod-
stawowych działań na zbiorach. 
Pamiętajmy jednak o tym, aby 

umiejętnie wprowadzać eduka-
cyjne treści. Dziecko powinno 
czerpać przede wszystkim radość 
z zabawy. W przeciwnym razie 
szybko zniechęci się do eduka-
cyjnych czynności.

Kiedy kupić klocki?
Prezent w postaci klocków 

sprawdzi się w przypadku nawet 
kilkumiesięcznych dzieci, które 
już samodzielnie siedzą. Przygo-
da z klockami zaczyna się w tym 
przypadku niepozornie. Malu-
chy biorą klocki do ręki, zapo-
znając się z ich kształtem, struk-
turą. Kolejnym etapem zabawy 
jest... przewracanie wież z kloc-
ków, które ułożą dorośli. Mimo 
wszystko, ten destrukcyjny spo-
sób zabawy również spełnia swo-
ją edukacyjną rolę. Dzieci zaczy-
nają łączyć fakty, dostrzegając 
związki przyczynowo-skutkowe. 
Między 16. a 18. miesiącem życia 
dziecko zaczyna samodzielnie 
budować wieżę z dwóch klocków, 
wraz z upływem czasu stawiając 
coraz wyższe i bardziej skompli-
kowane konstrukcje. Oczywiście 

wszystko zależy od indywidual-
nego tempa rozwoju.

Różne rodzaje klocków
W sklepie internetowym 

Przydomu.pl znajdą Państwo 
szeroką ofertę klocków znanych 
i cenionych marek – takich jak 
Fisher Price, Cobi, Clemento-
ni, Simba. Oprócz tradycyjnych 
klocków dla najmłodszych dzie-
ci, mogą Państwo kupić zestawy 
trochę bardziej skomplikowane. 
Klocki jeżyki, dzięki specjalnym 
wypustkom, doskonale stymu-
lują zmysł dotyku, a przy tym 
łączenie ich ze sobą nie sprawia 
kłopotu. W ofercie sklepu Przy-
domu.pl znajdują się również 
klocki konstrukcyjne niemiec-
kiej marki HEROS, które oprócz 
drewnianych elementów za-
wierają w zestawie śrubki oraz 
małe narzędzia do samodziel-
nego konstruowania rozmaitych 
pojazdów i budowli. Cztero-, 
pięcio- czy siedmioletnie dzie-
ci będą zachwycone zestawami 
klocków Cobi. Niektóre mają na-
wet 500-600 elementów!

Edukacyjna rola klocków
PORADY  Podstawową aktywnością dziecka jest zabawa. To dzięki niej poznaje świat i rozwija się. Wybie-
rając zabawki dla milusińskich chcemy, by – oprócz dostarczania rozrywki – spełniały edukacyjną rolę. Te 
funkcje świetnie łączą klocki

R E K L A M A
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Konkursowe filmy powin-
ny być poświęcone promocji 
obiektów i miejsc związanych 
ze Szlakiem Piastowskim. Jest 
on zlokalizowany na obszarze 
dwóch województw: wielkopol-
skiego i kujawsko-pomorskie-
go. W naszym województwie 
obiekty należące do szlaku znaj-
dują się w Biskupinie, Gąsawie 

i Marcinkowie Górnym, Wenecji, 
Żninie, Mogilnie, Strzelnie, Pa-
kości, Inowrocławiu, Kruszwicy, 
Radziejowie, Płowcach, Brześciu 
Kujawskim, Włocławku, Kowalu, 
a także w Gniewkowie i Kościelcu 
Kujawskim.

Zgłoszenia można składać za 
pośrednictwem szkół, bibliotek, 
domów kultury i innych orga-

nizacji edukacyjnych. Na laure-
atów czekają atrakcyjne nagrody. 
Wszystkie filmy będą również 
walczyły o nagrodę publiczno-
ści. Młodzi uczestnicy konkursu 
zostaną zaproszeni na specjalne 
warsztaty, gdzie pod okiem pro-
fesjonalistów poznają techniki 
sztuki filmowej. Filmy można 
przesyłać do 15 listopada. W jury 
zasiada m.in. jeden z najbardziej 
znanych „youtuberów” – Woj-
ciech Drewniak, który prowadzi 
cykl „Historia bez cenzury”.

Więcej informacji na stronie: 
www.zkamerawsrodpiastow.ku-
jawsko-pomorskie.pl.

(ToB)

– Celem konkursu jest stwo-
rzenie dzieciom uzdolnionym 
muzycznie okazji do zaprezen-
towania swoich umiejętności 
przed profesjonalnym jury oraz 
publicznością – informuje Wą-
brzeski Dom Kultury. 

Festiwal jest skierowany do 
dzieci i młodzieży. Artyści będą 
oceniani w kategoriach: wokali-
ści – 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat 
oraz zespoły i duety – katego-

ria open. Każdy z uczestników 
musi wykonać dwa utwory, 
w tym obowiązkowo jeden z re-
pertuaru Jacka Cygana. Komisja 
będzie zwracać uwagę m.in. na 
umiejętności wokalne, muzy-
kalność, autorską interpretację 
piosenek, dobór repertuaru oraz 
ogólny wyraz artystyczny. 

Zwycięzcy otrzymają atrak-
cyjne nagrody, dzięki dofinan-
sowaniu imprezy przez Fun-

dusz Popierania Twórczości im. 
Andrzeja Szczypiorskiego przy 
Stowarzyszeniu ZAiKS. Regu-
lamin oraz karta zgłoszeniowa 
znajdują się na stronie: www.
wdkwabrzezno.pl. Więcej infor-
macji można uzyskać w Dziale 
Animacji Kultury WDK, tel. 56 
688 17 27, wew. 24, 535 436 071. 
Nasz tygodnik jest patronem 
medialnym tego wydarzenia. 

(ToB)

Aleksander Doba urodził się 
w 1946 roku w Swarzędzu. Jest 
podróżnikiem, kajakarzem i od-
krywcą. Dwukrotnie sięgnął po 
złoty, srebrny i brązowy medal 
Otwartych Akademickich Mi-
strzostw Polski w kajakarstwie 
górskim. Latał na szybowcach 
różnych typów, uzyskał też trze-

cią klasę skoczka spadochrono-
wego. 

Na przełomie 2013 i 2014 
roku stał się znany na całym 
świecie. Jako pierwszy w historii 
przepłynął samotnie najszerszy 
odcinek Atlantyku, pomiędzy 
wybrzeżami Europy i Ameryki 
Północnej. W ciągu 167 dni poko-

nał ponad 12 tysięcy kilometrów. 
Dwa lata temu został wybrany 
Podróżnikiem Roku, głosami 
czytelników prestiżowego ma-
gazynu National Geographic. 
Został także odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. 

Spotkanie w Lipnie będzie 
poprzedzone projekcją filmu pt. 
„Happy Olo. Pogodna Ballada 
o Olku Dobie”. To sześćdziesię-
ciominutowy dokument, adre-
sowany do widza w każdym wie-
ku. Tytułowy Olo w niebanalny 
i charakterystyczny dla siebie 
sposób opowiada swoje historie 
w trakcie podróży, której ce-
lem jest transport kajaka przez 
pełne uroku krajobrazy Polski. 
Opowieściom tym towarzy-
szą szalone fragmenty filmów 
z jego wypraw transatlantyc-
kich, animacje ilustrujące przy-
gody przeplatane piosenkami.

Seans rozpocznie się o 15.00. 
Tuż po nim planowane jest spo-
tkanie z Aleksandrem Dobą. Bi-
lety kosztują 10 zł. 

(ToB)
fot. internet

Film

Konkurs

Reżyserzy na szlaku 
Urząd marszałkowski zaprasza filmowców do udziału 
w konkursie „Z kamerą wśród Piastów”. Filmy można 
przesyłać do 15 listopada. 

Szansa dla młodych wokalistów 
Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Impreza odbędzie się w niedzielę 3 
grudnia o 10.00.

Wąbrzeźno
 W czwartek 9 listopada do WDK po raz kolejny przyjadą ak-

torzy teatru Krak-Art. Tym razem młodzi widzowie będą mogli 
zobaczyć przedstawienie „Złota rybka”. Początek o 17.00. Bilety 
w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00-16.00 lub bezpośrednio przed spektaklem. 

 W środę 22 listopada o 18.00 w tym samym miejscu Walde-
mar Okoński będzie promował publikację „Okiem satyry...”. Au-
tor katalogu jest mieszkańcem Wąbrzeźna. Pracował jako nauc-
zyciel w Szkole Podstawowej w Orłowie i Płużnicy. Zajmował 
się też reklamą, projektowaniem znaczków graficznych, liter-
nictwem oraz ilustracją. W latach 1998-2006 był radnym gminy 
Płużnica. Jego pasją jest malarstwo, rysunek, grafika i liter-
nictwo. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia publikacji 
w promocyjnej cenie. 

Rypin
 W czwartek 26 października o 10.00 RDK i MPBP organizują 

spotkanie pod hasłem „Filmowy Rypin”. W sali kina Bałtyk 
będzie można zobaczyć filmy: „Ostatnia szansa”, „Niebyt” 
i „Winda na świat”, a także prezentacje obrazów powstałych 
na warsztatach filmowych. Przedstawione zostaną także klu-
by filmowe: KF – działający w bibliotece i KMF – działający 
w domu kultury. Wstęp wolny. 

 W piątek 3 listopada o 18.00 w RDK, w ramach projektu 
„Wielka sztuka na ekranie”, będzie można obejrzeć inscenizację 
pt. „Święty Piotr i inne papieskie bazyliki Rzymu”. Bilety są do 
odebrania w sekretariacie RDK w godz. 9.00-15.00. 

 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie 
przygotowała ofertę spotkań z literaturą na najwyższym pozi-
omie. 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 Armageddon”, „Instytut” i „Ślepnąc od świateł”. W tym 
roku ukazała się najnowsza powieść pisarza, zatytułowana 
„Wzgórze psów”. 29 listopada rypińską książnicę odwiedzi 
kolejny pisarz młodego pokolenia Zygmunt Miłoszewski. Au-
tor zasłynął kryminalną trylogią o prokuratorze Szackim: 
„Uwikłanie”, „Ziarno prawdy” oraz „Gniew”. 

 Brodnica 
 W sobotę 28 października w BDK akustyczny koncert za-

gra formacja Farben Lehre, mająca na swoim koncie takie 
przeboje jak: „Spodnie z GS-u” czy „Kolory”. Jesienią 2016 
roku w sklepach pojawił się akustyczny krążek „Trzy deka-
dy”, 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 sobotę 4 listopada o 18.00 w Domu Kultury planowane 

są „Muzyczne zaduszki”. Na scenie pojawią się zespoły: Bulwar 
Rockband, Specjaliści oraz For Some Reason. 

 Od 8 listopada, w każdą środę, Miejska i Powiatowa Bib-
lioteka Publiczna zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy dla 
osób powyżej 50. roku życia. Zapisy przyjmowane będą w bib-
liotece przy ul. Żeromskiego 11oraz telefonicznie pod numerem: 
56 683 24 05. 

 W piątek 17 listopada o 18.00 w Domu Kultury zostanie 
wystawiony spektakl „Gusła”, na podstawie „Dziadów cz. II” 
Adama Mickiewicza. Bezpłatne zaproszenia można odebrać 
w sekretariacie DK. 

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?O sile marzeń 
LIPNO  W niedzielę 29 października w kinie Nawojka będzie 
gościł Aleksander Doba, jeden z najwybitniejszych polskich po-
dróżników 
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08:40 Informacje kulturalne

HITY DNIA

Owdowiały nauczyciel geografii wygrywa wycieczkę do 
Egiptu. Zabiera ze sobą pełną energii matkę, nastoletnią 
córkę i rezolutnego syna. Przygoda życia wkrótce zamienia 
się w pasmo problemów - bagaże zostają zgubione , w hotelu  
nieodpowiedni pokój i organizator wycieczki bankrutuje.

Carl, sfrustrowany i zgorzkniały urzędnik bankowy, od śmierci 
żony sceptycznie podchodzi do świata, unikając angażowania 
się w relacje z innymi ludźmi. Spotkanie z dawno 
niewidzianym kolegą odmienia jego życie. Przyjaciel nakłania 
go do udziału w programie  o nazwie "Jestem na tak”.

Czwartek, 26 października 2017

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial
09:05 Mam prawo odc. 7
09:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
10:10 Północ - Południe, księga II 
          odc. 6 - serial
11:05 Doktor Quinn 
          odc. 16 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 Smaki polskie odc. 131
12:50 Nurkowanie wśród rekinów 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 121 - serial
14:55 Opole 2017 na bis 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 20 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3190 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 52
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 234 - serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Kim Philby: najbardziej 
          osobista zdrada odc. 2 - serial
00:35 Riviera odc. 9 - serial

06:05 Rodzinka.pl odc. 166 s. 7- serial

06:40 Sztuka codzienności odc. 22

07:00 M jak miłość odc. 151 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:50 Panorama 

11:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1727 - serial

11:40 Na dobre i na złe 

          odc. 476 - serial

12:45 Tylko z tobą odc. 12 - serial

13:40 Na sygnale odc. 65 - serial

14:20 Zaufaj mi, jestem lekarzem 

          odc. 4 - serial

15:15 Na dobre i na złe 

          - 18 lat! - serial

15:25 Na dobre i na złe 

          odc. 683 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 40 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:35 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1727 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1728 - serial

20:40 Pierwsza randka odc. 21

21:40 Miasto skarbów odc. 7 - serial

22:40 Odzyskać siebie. Życie 

          po sekcie - dokumentalny 

23:40 Adrenalina - sensacyjny 

01:15 Odrobina nieba - fantastyczny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 7 

07:50 Doradca smaku odc. 31

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2110

10:55 Ukryta prawda odc. 819 - serial

12:00 Szkoła odc. 471 - serial

13:00 19+ odc. 172 - serial

13:30 Szpital odc. 708 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 12

15:30 Szkoła odc. 472 - serial

16:30 19+ odc. 173 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 820 - serial

18:00 Szpital odc. 709 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5112

20:10 Doradca smaku odc. 32

20:15 Na Wspólnej odc. 2571 - serial

20:55 Milionerzy odc. 89

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 

22:35 Last Minute - komedia 

00:15 Bogowie - dramat obyczajowy 

06:00 To moje życie!

          odc. 147 - telenowela

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

          odc. 1 s. 3 - serial

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

          odc. 2 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 7 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 17 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 8 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 12 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 16 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 16 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 241 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 242 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 38 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 39 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 9 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 38 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 39 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 316 s. 15 - serial

20:00 Jestem na tak 

          - komedia romantyczna 

22:05 Wielki Stach - komedia sensacyjna 

00:10 Jackie Chan: przyjemniaczek 

          - komedia sensacyjna 

08:00 Dziennik filozofa odc. 39

08:05 Dezerterzy odc. 59 

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Legenda Tatr - dramat obyczajowy 

11:00 Daleko od szosy odc. 2 - serial

12:25 Wsteczny bieg - obyczajowy 

13:50 Trędowata - melodramat 

15:35 Chuligan literacki odc. 64

16:10 Za burtą - krótkometrażowy 

16:40 Legenda Tatr - dramat obyczajowy 

18:35 Studio Kultura - rozmowy

18:50 Dziedzictwo Shakespeare'a 

          - dokumentalny 

19:45 Brzuch - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Pół żartem, pół serio - komedia 

22:25 Męskie Granie: Historia 

          jednego utworu 

22:40 Zakładka odc. 8

23:10 Dziennik filozofa odc. 39

23:25 Kraina duchów, świat oczami 

          plemienia Ju'Hoansi 

          - dokumentalny 

01:05 Filmy Rainera Wernera 

          Fassbindera odc. 3

06:50 Był taki dzień odc. 330
06:55 Polskie nadzieje, węgierska 
          krew odc. 2 - dokumentalny 
07:35 Tajemnice, zamki i podziemia 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 24
08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 
          czyli RetroTEYada odc. 7
09:15 W labiryncie odc. 103 - telenowela
09:50 Katarina Witt - Najpiękniejsza 
          Twarz Komunizmu - dokumentalny 
10:55 Wszystkie kolory świata 
          odc. 6 - serial
12:00 Flesz historii 
12:15 Kryptonim "Muzeum"- Szlak 
          Armii Krajowej odc. 4
12:40 Nowe Ateny odc. 59
13:35 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 133
14:35 Sensacje XX wieku odc. 149
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 86 - serial
15:30 Historia świata według Andrew 
          Marra odc. 7 - dokumentalny 
16:35 Bezpieka 1944-56 - dokumentalny 
17:40 Czas honoru odc. 24 s. 2 - serial
18:40 Taśmy bezpieki odc. 22
19:10 Sensacje XX wieku odc. 136
19:40 Sensacje XX wieku odc. 139
20:10 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:45 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial
21:45 Tajemnica Enigmy odc. 5 - serial
22:45 Spór o historię odc. 156
23:25 Ośmiornica odc. 39 s. 5 - serial
00:30 Wielkie napady PRL-u 
          odc. 5 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków 
          - animowany 
09:00 Na zdrowie 
09:25 Pocztówka z Indii - Chennai 
          - miasto św. Tomasza Apostoła 
          - dokumentalny 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:40 Naprotechnologia odc. 3
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach prof. Ryszarda 
          Natusiewicza 
11:55 Izba Pamięci Pułkownika 
          Kuklińskiego 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Misja Kongo - dokumentalny 
14:05 Mam w sobie siłę - obyczajowy 
15:40 Nuty nadziei - dokumentalny 
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 Kikomeko 2 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela" 
17:00 Orłem być… - dokumentalny 
17:20 Zambia: Kabwe - 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. 8 - 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 Corrie Ten Boom - nieugięta 
          wiara - dokumentalny 
23:00 Wypaczone sumienia

05:20 Ukryta prawda odc. 55 - serial

06:20 Szpital odc. 178 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 111 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 12 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 123 - serial

09:45 Brzydula odc. 124 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 453 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 112 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 352 - serial

14:55 Szpital odc. 179 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 13 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 19 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 125 - serial

18:30 Brzydula odc. 126 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 454 - serial

20:00 Sztanga i cash 

          - komedia sensacyjna 

22:40 Nie z tego świata 

          odc. 7 s. 5 - serial

23:40 Przetrwanie - sensacyjny 

02:05 Moc magii odc. 293

„Last Minute” 

(2013r.) TVN 22:35

„Jestem na tak” 

(2008r.) TV Puls 20:00

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 542 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 730 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 731 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 49 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 341 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 269 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 750 - serial

14:00 Pierwsza miłość odc. 2554 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3497

16:30 Na ratunek 112 odc. 160 - serial

17:00 Gliniarze odc. 148 - serial

18:00 Pierwsza miłość odc. 2555 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 398- serial

20:05 Nasz nowy dom odc. 102

21:10 Przyjaciółki odc. 118 - serial

22:15 Zdrady odc. 119 - serial

23:25 Droga do zatracenia - sensacyjny 

01:45 Tajemnice losu odc. 2831

                     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 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 11 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 12 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 24 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 11 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 27 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 14 - serial

09:00 V.I.P. odc. 15 - serial

10:00 Esmeralda odc. 23 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji odc. 153 - serial

12:00 Detektywi w akcji odc. 101 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 102 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 162

15:00 Dom nie do poznania odc. 169

16:00 Esmeralda odc. 24 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji odc. 154 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 337 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 338 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 135 - serial

21:00 Kiedy dzwoni nieznajomy - horror 

22:50 Włatcy móch odc. 13 - serial

23:50 Spadkobiercy odc. 4

00:50 Sekrety sąsiadów odc. 70 - serial

01:20 Sekrety sąsiadów odc. 71 - serial



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

11:00 Daleko od szosy

HITY DNIA

John Wick był najlepszym płatnym zabójcą w USA, 
w pojedynkę zlikwidował wszystkich konkurentów gangstera 
Viggo Tarasova. Wick wycofał się z branży dla żony, lecz po jej 
śmierci musi wrócić do dawnego zajęcia, gdy syn Tarasova, 
Iosef, odbiera mu ostatnią pamiątkę po ukochanej.

13:00 19+

Ben Archer, płatny zabójca, postanawia wycofać się z branży 
i rozpocząć spokojne życie. Wszystko się komplikuje, gdy jego 
żona Cynthia bierze pod opiekę małą Chinkę o imieniu Kim. 
Dziewczynka jest poszukiwana przez ojca, który na jej oczach 
zmordował matkę. 
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08:00 Dziennik filozofa odc. 40

08:10 Kronos odc. 2

09:00 Informacje kulturalne 

09:25 Kolejność uczuć - melodramat 

11:00 Daleko od szosy odc. 3 - serial

12:30 Belcanto w Mrągowie 

13:30 Pograbek - dramat obyczajowy 

14:50 Którędy po sztukę odc. 58

15:05 Pegaz odc. 53

16:10 Chopin. Pragnienie miłości 

          - melodramat 

18:10 Studio Kultura - rozmowy 

18:30 Krąg Kantora - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 86 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 59

20:30 Sekrety i kłamstwa 

          - psychologiczny 

22:55 Męskie Granie: Historia 

          jednego utworu 

23:20 Tygodnik kulturalny 

00:00 Dziennik filozofa odc. 40

06:50 Był taki dzień odc. 331
06:55 Bezpieka 1944-56 
          odc. 1 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 25
08:35 Z archiwum kabaretu Tey, 
          czyli RetroTEYada odc. 8
09:15 W labiryncie 
          odc. 104 - telenowela
09:50 W pogardzie i chwale 
          - Wojciech Korfanty 
          - dokumentalny 
10:50 Wszystkie kolory świata 
          odc. 7 - serial
11:50 Taśmy bezpieki odc. 22
12:25 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 13 - serial
12:55 Podróże z historią odc. 6
13:25 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 136
14:35 Sensacje XX wieku odc. 139
15:05 Przewodnik historyczny 
          Bogusława Wołoszańskiego 
15:35 Dzieje archeologii według 
          Richarda Milesa odc. 3 - serial
16:40 Bezpieka 1944-56 
          odc. 2 - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 25 s. 2 - serial
18:45 Z archiwum IPN odc. 33
19:20 Sensacje XX wieku odc. 140
19:55 Sensacje XX wieku odc. 156
20:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
          w DTV odc. 9
20:50 Odtajnione akcje szpiegowskie 
          odc. 2 - serial
21:45 Tajemnica Enigmy odc. 6 - serial
22:35 Szerokie tory odc. 82
23:15 Ośmiornica odc. 40 s. 5 - serial
00:25 Żelazne kompanie 
          - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia 
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 8 - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Głos Polski 
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 4 - serial
11:50 Adoracja w Kalkucie 
          - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Ewolucja - nauka czy 
          ślepa wiara? - dokumentalny 
14:00 Corrie Ten Boom - nieugięta 
          wiara - dokumentalny 
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. 57 - serial
16:55 Święty na każdy dzień 
17:00 Świętość w codzienności 
          - św. Joanna Beretta Molla  
          - dokumentalny 
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. 5 - 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 Józef z Egiptu  odc. 23
22:40 Misjonarz  - dokumentalny 

05:55 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. 20

09:40 Rodzinny ekspres 

10:15 Północ - Południe, księga II 
          odc. 7 - serial

11:10 Doktor Quinn odc. 17 s. 6 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 Nowoczesność 

          w rolnictwie odc. 1

12:55 Dzika Patagonia odc. 1 - serial

14:00 Elif odc. 122 - serial

14:55 Opole 2017 na bis 

15:10 Ktokolwiek widział, 

          ktokolwiek wie... 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 21 - serial

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3191 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 53

18:55 Mam prawo odc. 8

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 The Wall. Wygraj marzenia odc. 6

21:20 Akta Odessy - sensacyjny 

23:40 Autostopem po śmierć - thriller 

01:25 Szpieg, który mnie kochał 
          - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 8 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 32

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2111

10:55 Ukryta prawda odc. 820 - serial

12:00 Szkoła odc. 472 - serial

13:00 19+ odc. 173 - serial

13:30 Szpital odc. 709 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 4

15:30 Szkoła odc. 473 - serial

16:30 19+ odc. 174 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 821 - serial

18:00 Szpital odc. 710 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5113

20:00 Godzilla - film SF 

22:30 Wróg numer jeden - thriller 

01:40 Kuba Wojewódzki odc. 8 s. 12

„Mściciel”

(2004r.) TV Puls 22:00

„John Wick” 

(2014r.) TV Puls 20:00

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

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

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:00 Trudne sprawy odc. 543 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 732 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 733 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 50 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 342 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 270 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 751 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2555 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3498

16:30 Na ratunek 112 odc. 161 - serial

17:00 Gliniarze odc. 149 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2556 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 399- serial

20:05 Wyspa przetrwania odc. 8

22:05 Indiana Jones i Królestwo 

          Kryształowej Czaszki 

          - przygodowy 

00:50 Czarne złoto - przygodowy 

05:20 Ukryta prawda odc. 56 - serial

06:20 Szpital odc. 179 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 112 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 13 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 125 - serial

09:45 Brzydula odc. 126 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 454 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 113 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 353 - serial

14:55 Szpital odc. 180 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 14 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 20 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 127 - serial

18:30 Brzydula odc. 128 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 455 - serial

20:00 Biały Kieł - przygodowy 

22:20 Wredne dziewczyny II - komedia 

00:25 Zabójcza broń odc. 4 - serial

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 13 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 14 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 25 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 12 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 28 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 15 - serial

09:00 V.I.P. odc. 16 - serial

10:00 Esmeralda odc. 24 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 154 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 103 - serial

13:00 Galileo odc. 644

14:00 Galileo odc. 645

15:00 Dom nie do poznania odc. 170

16:00 Esmeralda odc. 25 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 155 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 338 - serial

19:00 Policjantki i pol icjanci 

          odc. 339 - serial

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 4 - serial

21:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 132 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 133 - serial

23:00 Kobiety i mafia odc. 4 - serial

00:00 Decydująca gra - thriller 

06:00 To moje życie!

          odc. 148 - telenowela

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

          odc. 2 s. 3 - serial

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

          odc. 3 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 8 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 18 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 9 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 13 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 17 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 243 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 244 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 39 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 40 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 10 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 39 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 1 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 317 s. 15 - serial

20:00 John Wick - sensacyjny 

22:00 Mściciel - sensacyjny 

23:55 Savages: ponad 

          bezprawiem - thriller 

03:00 Ale numer! odc. 12

06:05 Rodzinka.pl odc. 167 s. 7- serial

06:40 Sztuka codzienności odc. 23

07:00 M jak miłość odc. 152 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

11:00 Panorama 

11:20 Barwy szczęścia 

          odc. 1728 - serial

11:50 Postaw na milion 

12:50 Tylko z tobą odc. 13 - serial

13:50 Na sygnale odc. 66 - serial

14:25 Początki reformacji w Polsce 

\          - dokumentalny 

14:55 Było, nie minęło - ekstra odc. 7

15:30 Janosik odc. 4 - serial

16:30 Koło fortuny

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 41 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1728 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 86 s. 7- serial

21:40 Rodzinka.pl 

          odc. 217 s. 11- serial

22:10 Pod wspólnym niebem 

          odc. 7- serial

22:50 Jeniec: Tak daleko jak nogi 

          poniosą - dramat 

01:05 Adrenalina - sensacyjny 



11:40 Tygodnik kulturalny 

HITY DNIA

Skeeter Bronson pracuje jako chłopiec na posyłki w hotelu, 
który niegdyś należał do jego rodziny. Obiecana mu przez 
obecnego właściciela, Nottinghama, posada dyrektora 
przypadła ostatecznie jego rywalowi, Kendallowi Duncanowi. 
Sfrustrowany mężczyzna nie może pogodzić się z porażką.

Andy to chemik i wynalazca, który nie najlepiej radzi sobie 
w życiu. Mężczyzna ukrywa problemy przed apodyktyczną 
matką. Pewnego dnia postanawia zabrać ją ze sobą w podróż 
i tym samym pomóc jej odzyskać dawną miłość. 

Sobota, 28 października 2017

08:00 Rozalka Olaboga odc. 4 - serial

08:40 Rozalka Olaboga odc. 5 - serial

09:10 Zaśpiewajmy to 

          jeszcze raz odc. 8

09:45 Co nam zostało z tych lat 

          - Mieczysław Fogg 

10:20 Opowieści z chłodni 

          - krótkometrażowy 

11:00 Kierunek Kultura 

11:40 Tygodnik kulturalny 

12:30 Szlakiem Kolberga odc. 14

13:10 Alicja - komedia romantyczna 

15:20 Wydarzenie aktualne 

15:55 80 milionów - sensacyjny 

17:50 Kierunek Kultura 

18:20 Dranie w kinie odc. 9

19:00 Legendy rocka odc. 35 - serial

20:00 Eurokultura odc. 111

20:20 Niespokojni - melodramat 

22:10 WOMEX - otwarcia 

23:30 Filmy Rainera Wernera 

          Fassbindera odc. 2

23:35 Marta - thriller 

01:45 Zakole - dramat psychologiczny 

06:50 Był taki dzień odc. 332

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 6 - serial

08:00 "...swego nie znacie..." 

          - katalog zabytków odc. 1

08:15 Dziedzictwo regionów odc. 3

08:30 Ex libris 

08:45 Stawiam na Tolka Banana 

          odc. 6 - serial

09:25 Stawiam na Tolka Banana 

          odc. 7 - serial

10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 140

10:45 Ginące cywilizacje 

          odc. 7 - serial

11:50 Życie odc. 9 - serial

12:50 Sekrety wykute w kamieniu 

          odc. 1 - serial

13:55 Szerokie tory odc. 62

14:30 Wielka gra odc. 350

15:35 Spór o historię odc. 122

16:15 Urodziłam się pierwszego 

          września - dokumentalny 

17:15 Bracia, nie zasypiajmy sprawy 

          księdza Stanisława Brzóski 

          - dokumentalny 

18:00 Twarze i maski odc. 4 - serial

19:10 Jak wygrać wojnę odc. 1 - serial

20:15 Lalka odc. 3 - serial

21:45 Odtajnione akcje szpiegowskie 

          odc. 2 - serial

22:40 Koło historii odc. 53

23:25 Komandoria odc. 6 - serial

00:25 Człowiek Boga - dokumentalny 

05:35 Jaka to melodia? 

06:05 Sprawa dla reportera

07:00 Naszaarmia.pl 

07:30 Rok w ogrodzie 

07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 9

08:10 Ostatni zachód słońca - western 

10:10 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 5 - serial

10:55 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 6 - serial

12:00 Studio Raban odc. 7

12:30 Jak zbudować planetę

           odc. 2 - dokumentalny 

13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 165

14:15 Ojciec Mateusz odc. 234 - serial

15:10 Zagadka hotelu Grand 

          odc. 22 s. 3 - serial

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 20 - serial

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony odc. 7 s. 4

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 54

18:55 Jaka to melodia? 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Pogoda 

20:15 Komisarz Alex odc. 125 - serial

21:10 Dawca pamięci - film SF 

22:55 Debiutanci - komediodramat 

00:50 Akta Odessy - sensacyjny 

05:25 Zaufaj mi, jestem lekarzem 

          odc. 4 - serial

06:30 M jak miłość odc. 1323 - serial

07:30 Pytanie na śniadanie 

10:55 Lajk! odc. 32

11:15 Pod wspólnym niebem 

          odc. 7- serial

11:50 O mnie się nie martw 

          odc. 86 s. 7- serial

12:50 Na sygnale odc. 160 - serial

13:20 Podróże z historią odc. 51

14:00 Familiada 

14:40 Było, nie minęło - ekstra odc. 8

15:15 Rodzinka.pl odc. 217 s. 11- serial

15:45 Pierwsza randka odc. 21

16:50 Na dobre i na złe odc. 682 - serial

17:40 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:35 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Postaw na milion - kulisy 

19:05 Postaw na milion 

20:05 The Voice of Poland odc. 14

22:20 Miasto skarbów odc. 7 - serial

23:20 Kryzys odc. 2 - serial

00:20 Pamięć absolutna - film SF 

02:20 Jeniec: Tak daleko jak 

          nogi poniosą - dramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1020

11:00 Na Wspólnej odc. 2568 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2569 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2570 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2571 - serial

12:50 Drzewo marzeń odc. 8

13:50 MasterChef odc. 7 s. 6

15:25 Azja Express odc. 8 s. 2

17:00 Kuchenne rewolucje odc. 8 

18:00 36,6 °C odc. 8 s. 2

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5114

20:00 Mam talent odc. 8 s. 10

21:55 Czarownica - fantastyczny 

00:00 Oszukać przeznaczenie V 

          - horror 

02:00 Uwaga! odc. 5114 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 9 - serial

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 51 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 52 - serial

09:15 Przygody Kota w butach 

          odc. 21 - serial

09:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 22 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 314

10:45 Supermodelka Plus 

          Size odc. 8

12:15 The Brain. Genialny 

          umysł odc. 16

13:45 Wyspa przetrwania odc. 8

15:45 Kabaret na żywo odc. 26

17:50 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 113 - telenowela

18:20 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 114 - telenowela

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 400- serial

20:10 Pingwiny z Madagaskaru 

          - animowany 

22:05 Twoja twarz brzmi 

          znajomo odc. 75

00:05 Strażnik granicy - sensacyjny 

02:25 Tajemnice losu odc. 2833

05:50 Ukryta prawda odc. 57 - serial

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

          odc. 10 s. 10- serial

09:25 Zaklinaczka duchów 

          odc. 16 s. 1 - serial

10:25 Zaklinaczka duchów

           odc. 17 s. 1 - serial

11:20 Brzydula odc. 119 - serial

11:55 Brzydula odc. 120 - serial

12:30 Brzydula odc. 121 - serial

13:00 Brzydula odc. 122 - serial

13:35 Brzydula odc. 123 - serial

14:10 Brzydula odc. 124 - serial

14:45 Loch Ness - przygodowy 

16:55 Opowieści na dobranoc 

          - komedia 

19:00 Vinci - komedia kryminalna 

21:20 Mama i ja - komedia 

23:25 Ostatni samuraj - przygodowy 

02:45 Moc magii odc. 295

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 15 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 16 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 26 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 13 - serial

08:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 29 - serial

08:35 Królowa śniegu 

          odc. 12 - familijny 

10:25 Policjantki i policjanci 

          odc. 335 - serial

11:25 Policjantki i policjanci 

          odc. 336 - serial

12:25 Policjantki i policjanci 

          odc. 337 - serial

13:25 STOP Drogówka odc. 163

14:30 Święci i żołnierze: Ludzie 

          nieważni - dramat wojenny 

16:35 Niewidzialny - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 646

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 338 - serial

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 339 - serial

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 134 - serial

23:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 135 - serial

00:00 Don Jon - komedia 

01:55 9. miesiąc odc. 7 - serial

06:00 Niesamowite! odc. 7 - serial

06:35 Taki jest świat odc. 30 s. 3

07:15 Columbo odc. 5 s. 2 - serial

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 28 - serial

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 29 - serial

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 30 - serial

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 31 - serial

12:50 Gwiazdy lombardu 

          odc. 145 s. 8 - serial

13:25 Małolaty u taty - komedia 

15:05 Goście, goście - komedia 

17:25 Zaginiony świat: Park Jurajski 

          - sensacyjny 

20:00 Plan ucieczki - sensacyjny 

22:10 Arena - thriller 

00:05 Jackie Chan: przyjemniaczek 

          - komedia sensacyjna 

08:00 Informacje dnia 

08:15 Westerplatte młodych 

08:55 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia 

09:00 Telewizyjny 

          Uniwersytet Biblijny 

10:00 Informacje dnia 

10:15 Myśląc ojczyzna 

10:30 Święty na każdy dzień 

10:35 Polski punkt widzenia 

11:00 Kropelka radości 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Warto zauważyć… 

          w mijającym tygodniu 

12:50 Przyroda i ludzie 

13:20 Siódmy sakrament 

13:45 Ocalić od zapomnienia 

13:55 Święty na każdy dzień 

14:00 Józef z Egiptu odc. 23 - serial

14:40 Królestwo rekinów 

          - dokumentalny 

15:30 Jak sobie radzić 

          z cierpieniem? odc. 19 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Próba wiary odc. 3 - 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 

20:50 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 Gala finałowa 51. Festiwalu 

          im. Jana Kiepury 

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

11:20 Brzydula 10:10 Okrasa łamie przepisy11:25 Policjantki i policjanci 09:00 Lombard. Życie pod zastaw

„Opowieści na dobranoc” 

(2008r.) TVN 7 16:55

„Mama i ja” 

(2012r.) TVN 7 21:20



Niedziela, 29 października 2017

14:10 Chuligan literacki

HITY DNIA

Na Alasce szaleje gorączka złota. Jack Conroy, młody 
poszukiwacz przygód, przybywa do Klondike, aby przejąć 
odziedziczoną po ojcu ziemię. Po drodze zatrzymuje się 
w indiańskiej wiosce, gdzie spotyka Białego Kła, półkrwi wilka. 
Właściciel wystawia zwierzę do walk psów. 

10:50 Lekarze na start

Po śmierci rodziców urodzona i wychowana w Indiach Mary 
przyjeżdża do Anglii. Zamieszkuje u wuja w ponurym, 
gotyckim domu położonym na odludziu wśród wrzosowisk. 
Dziewczynka poznaje chłopca z pobliskiej wsi, Dickona. 
Któregoś dnia oboje odkrywają tajemniczy  ogród. 

,,Tajemniczy ogród” 

(1993r.) TVN 7 16:50

10:25 Okrasa łamie przepisy 

10:50 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 07:30 Jeźdźcy smoków18:40 Jaka to melodia? 12:10 Brzydula 

„Biały Kieł”
(1991r.) TVN 7 14:30

05:35 Klan odc. 3191 - telenowela

06:10 Słownik polsko@polski 

06:35 Pełnosprawni 

07:00 Msza święta z Sanktuarium 

          Bożego Miłosierdzia 

          w Krakowie Łagiewnikach 

08:00 Tydzień 

08:40 Ziarno odc. 634

09:15 Jak to działa? odc. 145

09:45 Biblia odc. 37 - serial

10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 46

11:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 21 - serial

11:40 Sekrety mnichów odc. 19

11:55 Między ziemią a niebem 

12:00 Anioł Pański 

12:15 Między ziemią a niebem 

12:55 Oszuści wśród zwierząt 
          odc. 3 - serial

14:00 Poldark: Wichry losu 
          odc. 4 - serial

15:10 The Wall. Wygraj marzenia odc. 6

16:05 Opole 2017 na bis 

16:25 Sonda II odc. 65

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Komisarz Alex odc. 125 - serial

18:40 Jaka to melodia? 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Pogoda 

20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
          odc. 21 - serial

21:10 Rolnik szuka żony odc. 8 s. 4

22:10 Już za tobą tęsknię 
          - komediodramat 

00:10 Dawca pamięci - film SF 

06:00 Podróże z historią odc. 30

06:35 M jak miłość odc. 1324 - serial

07:35 Barwy szczęścia 

          odc. 1725 - serial

08:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1726 - serial

08:40 Barwy szczęścia 

‚          odc. 1727 - serial

09:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1728 - serial

09:40 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial

10:15 Ostoja odc. 177

10:50 Zwierzęce superzmysły 

          odc. 3 - dokumentalny 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 163

12:35 Bake off - Ale ciacho! odc. 29

13:35 Bake off - Ale przepis odc. 29

14:00 Familiada 

14:40 Koło fortuny 

15:20 Na dobre i na złe 

          odc. 683 - serial

16:25 The Voice of Poland odc. 14

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Pod wspólnym niebem 

          odc. 7- serial

19:25 Lajk! odc. 9

20:05 Pamięć absolutna - film SF 

22:10 Dwa dni, jedna noc 

          - dramat obyczajowy 

23:55 z okazji 500-lecia reformacji 

00:45 Nadzór - dramat psychologiczny 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 35

08:25 Akademia ogrodnika odc. 42

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1021

11:00 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 8 s. 9

11:35 Co za tydzień odc. 823

12:10 Diagnoza odc. 8 - serial

13:10 Druga szansa 

          odc. 7 s. 4 - serial

14:10 Mam talent odc. 8 s. 10

16:05 Skok przez płot - animowany 

17:50 Spotkanie ze smakiem 

18:00 Drzewo marzeń odc. 9

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5115

20:00 MasterChef odc. 8 s. 6

21:35 Non-Stop - sensacyjny 

23:50 Godzilla - film SF 

02:25 Uwaga! odc. 5115

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 10 - serial

08:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 27 - serial

08:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 28 - serial

09:00 Dinozaur - animowany 

10:50 Indiana Jones i Królestwo 

          Kryształowej Czaszki - przygodowy 

13:35 Pingwiny z Madagaskaru 

          - animowany 

15:35 Twoja twarz brzmi znajomo 

17:35 Nasz nowy dom odc. 102

18:35 Dom pełen zmian - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 246

20:00 W rytmie serca odc. 9 - serial

21:05 Kabaret na żywo odc. 27

23:15 Bez hamulców - sensacyjny 

01:05 X-Men: Przeszłość, która 

          nadejdzie - film SF 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 17 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 18 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 27 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 14 - serial

08:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 30 - serial

08:30 Garfield Show odc. 20

08:50 Alex Rider: Misja 

          Stormbreaker - przygodowy 

10:50 Galileo odc. 646

11:50 Poszukiwacze Bursztynowej 

          Komnaty - przygodowy 

14:10 Nowe imperium 

          - dramat historyczny 

16:40 Czasy ostateczne: 

          Pozostawieni - film SF 

19:00 Galileo odc. 647

20:00 xXx - sensacyjny 

22:35 Mecenas Lena Barska 

          odc. 5 - serial

23:40 Grudge III: Powrót 

          klątwy - thriller 

01:30 STOP Drogówka odc. 163

05:35 Menu na miarę odc. 10

07:20 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 9 s. 2- serial

08:15 Zaginiony świat: Park Jurajski 

          - sensacyjny 

10:50 Lekarze na start odc. 34 - serial

11:30 Lekarze na start odc. 35 - serial

12:05 Lekarze na start odc. 36 - serial

12:50 Lekarze na start odc. 37 - serial

13:35 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

14:50 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

16:10 Bibliotekarz III - przeklęty 

          kielich Judasza - przygodowy 

17:50 Jestem na tak 

          - komedia romantyczna 

20:00 Szybko i wściekle - sensacyjny 

22:10 Liberator - sensacyjny 

00:15 Savages: ponad 

          bezprawiem - thriller 

03:15 Wikingowie odc. 2 - serial

08:00 Rozalka Olaboga odc. 6 - serial

08:40 Rozalka Olaboga odc. 7 - serial

09:20 Skrzypce - osobliwości tworu 

          doskonałego - dokumentalny 

10:15 Scena klasyczna. Młody 

          Chopin odc. 5

11:05 Trzeci punkt widzenia odc. 208

11:40 Diabeł - dramat psychologiczny 

12:25 Niespokojni - melodramat 

14:10 Chuligan literacki odc. 65

14:40 Manon Lescaut 

17:00 Pomniki historii odc. 78 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

18:10 Sto minut wakacji - przygodowy 

19:50 Po co jest tak - recital Jolanty 

          Fraszyńskiej 

20:35 Skazany na bluesa - biograficzny 

22:20 Pegaz odc. 41

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 208

23:35 Michał Urbaniak. Nowojorczyk 

          z wyboru - dokumentalny 

00:45 Manu Katche, Richard Bona, 

          Eric Legnini, Stefano di Battista 

          - Live at Jazz in Vienna

06:50 Był taki dzień odc. 333

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 7 - serial

08:00 Prorok - rzecz o ks. Franciszku 

          Blachnickim - dokumentalny 

09:15 Przyłbice i kaptury 

          odc. 1 - serial

10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 143

10:55 Ginące cywilizacje 

          odc. 8 - serial

12:05 Planeta dinozaurów 

          odc. 3 - serial

13:10 Dzieje archeologii według 

          Richarda Milesa odc. 3 - serial

14:10 Szerokie tory odc. 76

14:40 Sportowiec mimo woli 

          - komedia 

16:00 Ex libris 

16:35 Wielka gra 

17:30 Ex libris 

18:00 Twarze i maski odc. 5 - serial

19:05 Z archiwum IPN odc. 7

19:35 Ostatnie okrążenie - dokument 

20:50 Tak bardzo bali się legendy 

          o nim - dokumentalny 

21:45 Ziemia przemówiła 

          - dokumentalny 

22:50 Rozmowy kontrolowane

          - komedia 

00:40 Nim przybyli konkwistadorzy 

          - 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 Ja głuchy 

12:00 Anioł Pański z Ojcem 

          Świętym Franciszkiem 

12:20 Wieś - to też Polska 

13:30 Papież Polak do Rodaków 

14:00 Gala finałowa 51. Festiwalu 

          im. Jana Kiepury 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Magazyn 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. 11 - 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 Samson i Dalila odc. 1 - serial

22:30 Vatican Magazine 

05:25 Ukryta prawda odc. 58 - serial

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Dwóch i pół odc. 11 s. 10- serial

09:10 Zaklinaczka duchów 

          odc. 18 - serial

10:10 Zaklinaczka duchów 

          odc. 19 s. 1 - serial

11:10 Zaklinaczka duchów 

          odc. 20 - serial

12:10 Brzydula odc. 125 - serial

12:45 Brzydula odc. 126 - serial

13:20 Brzydula odc. 127 - serial

13:55 Brzydula odc. 128 - serial

14:30 Biały Kieł - przygodowy 

16:50 Tajemniczy ogród -

           przygodowy 

19:00 Zabójcza broń odc. 4 - serial

20:00 Wygrać ze śmiercią 

          - sensacyjny 

22:05 Zabójcza broń 

          odc. 5 s. 1 - serial

23:05 Zamieć - thriller 

01:15 Lista klientów 

          odc. 13 s. 2 - serial



19:05 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Jonathan Cold odszedł z CIA, ponieważ nie akceptował 
metod działania zwierzchników. Były agent zaczął pracować 
na własną rękę, jako człowiek do zadań specjalnych. 
Posługuje się kilkunastoma językami, jest mistrzem sztuk 
walki i doskonale włada wieloma rodzajami broni.

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 30 października 2017

„X-Men: Przeszłość, która nadejdzie” 

(2014r.) POLSAT 20:10

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 544 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 734 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 735 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 51 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 343 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 271 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 672 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2556 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 718 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3499

16:30 Na ratunek 112 odc. 162 - serial

17:00 Gliniarze odc. 150 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2557 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 401- serial

20:10 X-Men: Przeszłość, która 

          nadejdzie - film SF 

22:55 Cudzoziemiec - sensacyjny 

01:00 Pojutrze - katastroficzny 

06:00 To moje życie! 

          odc. 149 - telenowela

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

          Śledcze odc. 3 s. 3 - serial

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

          Śledcze odc. 4 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 9 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 19 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 10 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 14 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 18 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 245 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 246 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 40 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 41 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 11 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 1 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 318 s. 15 - serial

20:00 1408 - horror 

22:00 Szybko i wściekle - sensacyjny 

00:10 Arena - thriller 

05:55 Dzień dobry, Polsko! 

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny 

08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 165

09:10 Rok w ogrodzie 

09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 9

09:50 Łap startup odc. 5

10:10 Północ - Południe, księga II 

          odc. 8 - serial

11:10 Doktor Quinn 

          odc. 18 s. 6 - serial

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes 

12:30 Agropogoda 

12:35 To się opłaca 

12:55 Dzika Patagonia odc. 2 - serial

14:00 Elif odc. 123 - serial

14:55 Opole 2017 na bis 

15:10 Obserwator 

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 22 - serial

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? 

18:00 Klan odc. 3192 - telenowela

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 55

18:55 Komisariat - serial

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 Golgota wrocławska 

22:05 Szpieg, który mnie kochał 

          - sensacyjny 

00:15 Gol Ekstra 

05:55 Rodzinka.pl odc. 168- serial

06:30 Metr od świętości 

          - dokumentalny 

07:05 M jak miłość odc. 153 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

11:00 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial

11:50 Na dobre i na złe 

          odc. 477 - serial

12:55 Tylko z tobą odc. 14 - serial

13:50 Na sygnale odc. 67 - serial

14:25 Czarne chmury odc. 5 - serial

15:30 O mnie się nie martw 

          odc. 86 s. 7- serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 42 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1730 - serial

20:35 Kulisy serialu "Barwy szczęścia" 

          odc. 12 - serial

20:45 M jak miłość odc. 1325 - serial

21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:50 Bake off - Ale ciacho! odc. 30

22:55 Bake off - Ale przepis odc. 30

23:20 Globalne marnotrawstwo 

          - dokumentalny 

00:25 Pod wspólnym niebem 

          odc. 7- serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kobieta na krańcu świata odc. 7 

07:20 Kobieta na krańcu świata odc. 8

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2112

10:55 Ukryta prawda odc. 821 - serial

12:00 Szkoła odc. 473 - serial

13:00 19+ odc. 174 - serial

13:30 Szpital odc. 710 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 2 s. 4

15:30 Szkoła odc. 474 - serial

16:30 19+ odc. 175 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 822 - serial

18:00 Szpital odc. 711 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5116

20:10 Doradca smaku odc. 33

20:15 Na Wspólnej odc. 2572 - serial

20:55 Milionerzy odc. 90

21:30 Druga szansa odc. 8 s. 4 - serial

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 8 s. 2 - serial

23:35 Last Minute - komedia 

01:20 Co za tydzień odc. 823

05:20 Ukryta prawda odc. 59 - serial

06:20 Szpital odc. 180 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 113 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 14 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 127 - serial

09:45 Brzydula odc. 128 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 455 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 114 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 354 - serial

14:55 Szpital odc. 181 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 15 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 21 - serial

17:55 Brzydula odc. 129 - serial

18:30 Brzydula odc. 130 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 456 - serial

20:00 Mój rower - komediodramat 

22:10 Lista klientów odc. 14 s. 2 - serial

23:10 Masters of Sex odc. 12 s. 2 - serial

00:25 Wygrać ze śmiercią - sensacyjny 

06:50 Był taki dzień odc. 334
06:55 Bezpieka 1944-56 
          odc. 2 - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 26
08:30 Z szafy Pietrzaka odc. 1
09:05 W labiryncie 
          odc. 105 - telenowela
09:35 Ex libris 
09:50 Kronikarz czasu wojny 
          - dokumentalny 
10:45 Sekrety wyryte w kamieniach 
          odc. 1 - serial
11:45 Zazdrość i medycyna 
          - melodramat 
13:35 Niecała nieprawda czyli 
          PRL w DTV odc. 9
14:05 Sensacje XX wieku odc. 140
14:35 Sensacje XX wieku odc. 156
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 32 - serial
15:35 Spór o historię odc. 86
16:20 Planeta dinozaurów 
          odc. 3 - serial
17:15 Ex libris 
17:45 Czas honoru 
          odc. 26 s. 2 - serial
18:45 Flesz historii 
19:05 Sensacje XX wieku odc. 130
19:40 Sensacje XX wieku odc. 131
20:10 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
20:45 Wyprawy krzyżowe 
          odc. 3 - dokumentalny 
21:50 Tajemnica Enigmy odc. 7 - serial
22:40 Tajemnice Stonehenge 
          - dokumentalny 
23:45 Sen o Warszawie - dokumentalny 
01:45 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 26

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 W góreckim domku ogrodnika 

11:50 Retrospekcja 

11:55 Święty na każdy dzień 

12:00 Anioł Pański 

12:03 Informacje dnia 

12:20 Wielcy duchem - serial

13:20 Program muzyczny 

14:10 Księga Ruth. Podróż wiary 

          - obyczajowy 

15:40 Hwange 

15:50 Ma się rozumieć 

16:00 Informacje dnia 

16:10 Sanktuaria polskie 

16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 

16:50 Świadkowie - serial

17:20 Święty na każdy dzień 

17:30 Spotkanie Rodziny Radia 

          Maryja w parafii pw. Św. Józefa 

          Oblubieńca NMP w Warszawie. 

19:45 Przygody Monster Trucków 

          odc. 17 - serial

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Domostwa naszych parafian 

          - dokumentalny 

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 

08:00 Dziennik filozofa odc. 41

08:15 Scena klasyczna. 

          Młody Chopin odc. 5

09:05 Eurokultura 

09:30 Chłopiec na galopującym 

          koniu - psychologiczny 

11:00 Daleko od szosy odc. 4 - serial

12:25 Skarga - psychologiczny 

14:05 Hi way - komedia 

15:45 Docent H. - obyczajowy 

16:20 Studio Kultura - niedziela z... 

17:05 Chłopiec na galopującym 

          koniu - psychologiczny 

18:25 Studio Kultura - rozmowy 

18:40 Steve Nash & Turntable 

          Orchestra 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Citizenfour - dokumentalny 

22:15 Którędy po sztukę odc. 59

22:20 Zofia i Oskar Hansenowie 

22:50 Dziennik filozofa odc. 41

23:10 Wszystko będzie dobrze 

          - obyczajowy 

01:05 Informacje kulturalne 

W niedalekiej przyszłości mutanci są ścigani przez Sentinele 
– machiny, które wykrywają gen mutacji i przejmują moce oraz 
wygląd ofiar. By przetrwać, mutanci muszą sprawić, by 
Sentinele nigdy nie powstały. Woverine ma cofnąć się do lat 
70. XX w. i odnaleźć Charlesa Xaviera i Magneta.

„Cudzoziemiec” 

(2003r.) POLSAT 22:55

19:50 Uwaga! 19:30 Świat według Kiepskich14:00 Elif 05:55 Rodzinka.pl 

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

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 19 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 20 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 28 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 15 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 31 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 18 - serial

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

10:00 Esmeralda odc. 25 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 155 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 104 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 105 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 163

15:00 Dom nie do poznania odc. 171

16:00 Esmeralda odc. 26 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 156 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 339 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 340 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 136 - serial

21:00 Śmierć na 1000 sposobów 

          odc. 8 - serial

22:00 Galileo odc. 646

00:00 STOP Drogówka odc. 163

01:00 9. miesiąc odc. 8 - serial



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

08:40 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Policjantka Carrie Stetko od dwóch lat pracuje 
w amerykańskiej stacji naukowej na Antarktydzie, gdzie pełni 
funkcję szeryfa. Jest zmęczona pracą. Niebawem ma wrócić 
do domu. 72 godziny przed odlotem Carrie w pobliżu bazy 
zostaje zamordowany jeden z naukowców. 

Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które miały 
miejsce w Miami w 1994 r. Pracujący w siłowni kulturysta 
Daniel Lugo wymyśla plan porwania klienta siłowni, Victora 
Kershawa, by przejąć jego majątek. W akcję wtajemnicza 
dwóch kolegów.

19:00 Policjantki i policjanci

13:50 Zbuntowany anioł 08:00 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 31 października 2017

„Zamieć” 

(2009r.) TVN 7 20:00

05:55 Dzień dobry, Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 22 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 11
10:10 Północ - Południe, księga II 
          odc. 9 - serial
11:05 Doktor Quinn 
          odc. 19 s. 6 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:25 Agropogoda 
12:30 To się opłaca 
12:50 Dzika Patagonia odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 124 - serial
14:55 Opole 2017 na bis 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 23 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3193 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 56
18:55 Komisariat - serial
19:30 Wiadomości 
20:00 Orędzie abp. Wojciecha Polaka 
          na uroczystość Wszystkich 
          Świętych 
20:05 Sport 
20:15 Pogoda 
20:25 Riviera odc. 10 - serial
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
22:10 El Príncipe - dzielnica zła - serial
23:00 Miasto gniewu odc. 6 - serial
23:40 American Crime Story: Sprawa 
          O.J. Simpsona odc. 10 - serial
00:55 Przed egzekucją - dramat 

06:05 Rodzinka.pl odc. 169- serial

06:35 Program ekumeniczny 

07:05 M jak miłość odc. 154 - serial

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:00 Nabożeństwo z okazji obchodów 

          500-lecia reformacji 

11:40 Barwy szczęścia odc. 1730 - serial

12:20 Na dobre i na złe odc. 478 - serial

13:15 Kulisy serialu "Barwy szczęścia" 

          odc. 11 - serial

13:25 Na sygnale odc. 68 - serial

13:45 Na sygnale odc. 69 - serial

14:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial

14:25 Cuda z odzysku - urządź 

          mieszkanie za darmo odc. 9 s. 2

15:20 Kulisy serialu "Barwy szczęścia" 

          odc. 12 - serial

15:30 M jak miłość odc. 1325 - serial

16:30 Koło fortuny 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 43 - serial

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1730, 1731 - serial

20:35 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial

20:50 M jak miłość odc. 1326 - serial

21:45 Kulisy serialu "M jak miłość"

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 

22:55 16 przecznic - sensacyjny 

00:45 Miasto skarbów odc. 7 - serial

01:45 Psy II. Ostatnia krew - sensacyjny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

08:00 Trudne sprawy odc. 545 - serial

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 736 - serial

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 737 - serial

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

          odc. 52 - serial

11:00 Dlaczego ja? odc. 344 - serial

12:00 Pielęgniarki odc. 272 - serial

13:00 Trudne sprawy odc. 673 - serial

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2557 - serial

14:45 Dlaczego ja? odc. 719 - serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3500

16:30 Na ratunek 112 odc. 163 - serial

17:00 Gliniarze odc. 151 - serial

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2558 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 402- serial

20:10 Pojutrze - katastroficzny 

22:45 Blitz - kryminalny 

00:55 Traffic - dramat społeczny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9

07:50 Doradca smaku odc. 33

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2113

10:55 Ukryta prawda odc. 822 - serial

12:00 Szkoła odc. 474 - serial

13:00 19+ odc. 175 - serial

13:30 Szpital odc. 711 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 3 s. 4

15:30 Szkoła odc. 475 - serial

16:30 19+ odc. 176 - serial

17:00 Ukryta prawda odc. 823 - serial

18:00 Szpital odc. 712 - serial

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5117

20:10 Doradca smaku odc. 34

20:15 Na Wspólnej odc. 2573 - serial

20:55 Milionerzy odc. 91

21:30 Diagnoza odc. 9 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 9 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1107

00:05 36,6 °C odc. 8 s. 2

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 21 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 22 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach

           odc. 29 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 16 - serial

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 32 - serial

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 19 - serial

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

10:00 Esmeralda odc. 26 - telenowela

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 156 - serial

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 106 - serial

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 107 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 31

15:00 Dom nie do poznania odc. 172

16:00 Esmeralda odc. 27 - telenowela

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 157 - serial

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 340 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 341 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 137 - serial

21:00 xXx - sensacyjny 

23:35 Włatcy móch odc. 15 - serial

00:05 Włatcy móch odc. 16 - serial

06:00 To moje życie! 

          odc. 150 - telenowela

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

          Śledcze odc. 4 s. 3 - serial

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

          Śledcze odc. 5 s. 3 - serial

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 10 s. 21 - serial

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 20 s. 9 - serial

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 11 s. 21 - serial

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 15 s. 8 - serial

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 19 s. 8 - serial

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 247 - telenowela

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 248 - telenowela

15:45 Lekarze na start odc. 41 - serial

16:30 Lekarze na start odc. 42 - serial

17:15 Wojny magazynowe: Kanada 

          odc. 12 - serial

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 2 - serial

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 3 - serial

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 319 s. 15 - serial

20:00 Van Helsing - horror 

22:30 Plan ucieczki - sensacyjny 

00:55 Mściciel - sensacyjny 

02:35 Na jedwabnym szlaku 

          odc. 6 - serial

08:00 Dziennik filozofa odc. 42 

08:10 Wydarzenie aktualne

08:40 Informacje kulturalne 

09:05 Obcy w domu - obyczajowy 

10:20 Diament radży - obyczajowy 

11:00 Daleko od szosy odc. 5 - serial

12:25 Dzieje mistrza Twardowskiego 

          - fantastyczny 

14:15 Łagodna 

          - dramat psychologiczny 

16:00 Dwie drogi - krótkometrażowy 

16:35 Którędy po sztukę 

16:45 Tygodnik kulturalny 

17:40 Obcy w domu - obyczajowy 

19:05 Studio Kultura - rozmowy 

19:20 Zalewajka mojej mamy 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do 

          przedstawienia - Widma 

20:35 Widma 

22:05 Dezerterzy odc. 60

22:35 Dziennik filozofa odc. 42

22:45 Przed północą 

          - dramat obyczajowy 

00:45 Wstęp do filmu odc. 14

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 
09:40 Petra - tajemnicze miasto
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 Domostwa naszych parafian 
          - dokumentalny 
11:40 Toliara - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Pupil pupila. Komedia 
          w jednym akcie
12:55 Misja Marty Robin 
          - dokumentalny 
13:30 Krok serca - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
          odc. 45 - serial
14:45 Halloween - czy tradycja 
          może być zła? 
15:10 Nowe parki transgraniczne 
          Afryki Południowej - Park 
          Narodowy Krügera - dok
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:00 Życie monastyczne - 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 Eksodus - Droga Narodu 
          Wybranego - dokumentalny 

05:30 Szpital odc. 181 - serial

06:30 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1167 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 114 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 15 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 129 - serial

09:45 Brzydula odc. 130 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 456 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 115 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 355 - serial

14:55 Szpital odc. 182 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 16 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 22 - serial

17:55 Brzydula odc. 131 - serial

18:30 Brzydula odc. 132 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 457 - serial

20:00 Zamieć - thriller 

22:10 Sztanga i cash 

          - komedia sensacyjna 

00:50 Nie z tego świata 

          odc. 7 s. 5 - serial

„ Sztanga i cash” 

(2013r.) TVN 7 22:10

06:50 Był taki dzień odc. 335
06:55 Połowy na rzece wspomnień 
08:00 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 27
08:35 Wszystko po krakowsku 
09:10 W labiryncie 
          odc. 106 - telenowela
09:45 Emisariusz Kardynała 
          - dokumentalny 
10:30 Ex libris 
10:50 Życie odc. 9 - serial
11:50 Z archiwum IPN odc. 33
12:30 Tajemnice Stonehenge 
          - dokumentalny 
13:30 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 130
14:35 Sensacje XX wieku odc. 131
15:05 Encyklopedia II wojny 
          światowej odc. 94 - serial
15:35 Krucjaty odc. 3 - serial
16:35 Bezpieka 1944-56 
          - dokumentalny 
17:25 Kryptonim "Muzeum" - Szlak 
          Amii Krajowej - serial
17:45 Czas honoru odc. 27 s. 3 - serial
18:40 Czas leśnych kurierów 
          - dokumentalny 
19:20 Sensacje XX wieku 
19:50 Sensacje XX wieku odc. 98
20:30 Nowe Ateny odc. 60
21:20 Było, nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
21:50 Tajemnica Enigmy 
          odc. 8 - serial
22:45 Normandia. Ostatni 
          bohaterowie desantu 
          odc. 2 - dokumentalny 
23:50 Syberiada polska 
          - dramat historyczny 
02:05 Wojciech Cejrowski - boso 
          przez świat odc. 27 



HITY DNIA

Sąsiedzi, pani Montecka i pan Kopulecki, szczerze się nie 
znoszą. Wzajemną niechęć żywią do siebie również ich 
ogrodowe krasnale. Wśród ubranych na niebiesko krasnali 
pani Monteckiej prestiżową pozycję zajmuje Gnomeo, syn 
lady Modrabulwy. 

Ukazana przez pryzmat wspomnień starej i schorowanej 
Margaret Thatcher opowieść o byłej brytyjskiej premier 
i cenie, jaką przyszło jej zapłacić za przebywanie na 
szczytach władzy w świecie zdominowanym przez mężczyzn. 

11:00 Daleko od szosy 19:25 Sensacje XX wieku

Środa, 1 listopada 2017

05:00 Pora umierać 
          - dramat obyczajowy 
06:55 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 1
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
          Bożego Miłosierdzia 
          w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Agrobiznes 
08:15 Agropogoda 
08:20 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 2
08:35 Świadectwo - dokumentalny 
10:25 Życie jest muzyką 
          - dramat obyczajowy 
12:05 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 3
12:20 PIETA. Prawo do opłakiwania 
          - dokumentalny 
13:20 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 4
13:40 Szara Sowa - biograficzny 
15:45 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 5
16:00 Pejzaż bez Ciebie 
          - Kalina Jędrusik 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:25 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 6
17:40 Trędowata - melodramat 
19:15 Wszyscy Święci z wileńskiej 
          Rossy odc. 7
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 
00:10 Joe Black - melodramat 

05:50 M jak miłość odc. 155 - serial

06:45 Kocia ferajna - animowany 

08:25 Kangurek Joey - przygodowy 

10:20 Konwój - komediodramat 

12:25 Pan Wołodyjowski 

          - historyczny 

13:45 Wspomnienie 

          - zostawili swój ślad 

14:00 Familiada 

14:40 Pan Wołodyjowski - historyczny 

16:10 Księga dżungli II - przygodowy 

17:45 Wspomnienie 

          - zostawili swój ślad 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu 

19:30 Na sygnale odc. 157 - serial

20:05 Dla ciebie wszystko 

          - melodramat 

22:10 Osaczony - thriller 

00:15 16 przecznic - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 10 s. 11

07:50 Doradca smaku odc. 34

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2114

10:55 Legendy sowiego królestwa: 

          Strażnicy Ga'Hoole 

          - animowany 

12:55 Księżniczka na lodzie 

          - dla dzieci 

15:00 Nawiedzony dwór - komedia 

16:55 Czarownica - fantastyczny 

19:00 Fakty 

19:30 Sport 

19:40 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5118

20:10 Doradca smaku odc. 35

20:15 Na Wspólnej odc. 2574 - serial

20:55 Milionerzy odc. 92

21:30 Azja Express odc. 9 s. 2

23:00 Non-Stop - sensacyjny 

01:15 Superwizjer odc. 1107

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 Scooby-Doo! I upiorny 

          strach na wróble - animowany 

08:15 Prezent nocnej furii 

          - animowany 

08:35 Potwory kontra Obcy: 

          Noc żywych marchwi 

          - animowany 

08:50 Potwory kontra obcy: 

          Dynie-mutanty z kosmosu 

          - animowany 

09:25 Smerfy: Legenda Smerfnej 

          Doliny - animowany 

09:55 Shrek 3-D - animowany 

10:15 Shrek ma wielkie oczy 

          - animowany 

10:50 Brzdąc w opałach - komedia 

12:55 Zebra z klasą - przygodowy 

15:10 Maska Zorro - przygodowy 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2559 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:35 Shrek ma wielkie oczy 

          - animowany 

20:05 Titanic - katastroficzny 

00:10 Wojna polsko-ruska 

          - komediodramat 

05:10 Ukryta prawda odc. 60 - serial

06:15 Szpital odc. 182 - serial

07:20 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 12 s. 10- serial

09:30 Dziewczyna i chłopak 

          - wszystko na opak 

          - komediodramat 

11:15 Ben Hur odc. 1 - historyczny 

13:25 Ben Hur odc. 2 - historyczny 

15:50 Gnomeo i Julia - animowany 

17:40 Vinci - komedia kryminalna 

20:00 Krwawy diament 

          - dramat obyczajowy 

22:55 Magazyn UEFA Champions 

          League odc. 7

00:00 Co się zdarzyło w Seattle? 

          - obyczajowy 

02:10 Darknet: Drugie dno Internetu 

          - dokumentalny 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 23 s. 2

06:25 Koszmarne tatuaże odc. 24 s. 2

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 33 - serial

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 17 - serial

08:05 Garfield Show - dla dzieci 

08:25 Maleństwo i przyjaciele 

          odc. 1 - animowany 

09:30 Czarodzieje z Waverly Place: 

          Film odc. 1 - dla młodzieży 

11:35 Detektywi w akcji 

          odc. 108 - serial

12:35 Detektywi w akcji 

          odc. 109 - serial

13:45 Żelazna dama - biograficzny 

15:55 Nieustraszony - sensacyjny 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 341 - serial

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 342 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 138 - serial

21:05 Straszny film V - komedia 

23:00 Drive - sensacyjny 

01:00 Sekrety sąsiadów 

          odc. 73 - serial

05:50 To moje życie! 

          odc. 151 - telenowela

06:45 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 5 s. 3 - serial

07:45 J.A.G. - Wojskowe Biuro 

          Śledcze odc. 6 s. 3 - serial

08:40 Siedem lat w Tybecie 

          - przygodowy 

11:25 Bibliotekarz III - przeklęty kielich 

          Judasza - przygodowy 

13:20 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - fantastyczny 

14:30 Attyla - pogromca imperium 

          odc. 1 - serial

16:25 Attyla - pogromca imperium 

          odc. 2 - serial

18:20 Scooby-Doo - przygodowy 

20:00 Zielona mila - dramat obyczajowy 

23:55 Red Rock West - thriller 

02:00 Na jedwabnym szlaku 

          odc. 10 - serial

02:30 Biesiada na cztery pory roku 

          odc. 1 - serial

08:00 Dziennik filozofa odc. 43

08:05 Szlakiem Kolberga - Anna 

          Maria Jopek odc. 8

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Wszyscy święci - obyczajowy 

10:25 To jest twój nowy syn 

          - krótkometrażowy 

11:00 Daleko od szosy odc. 6 - serial

12:20 Krakowskie impresje 

          Stanisława Markowskiego 

12:30 Wstęp do filmu odc. 43

12:35 Grona gniewu 

          - dramat obyczajowy 

14:55 Którędy po sztukę odc. 56

15:10 15. Krajowy Festiwal Piosenki 

          Polskiej Opole '77 

16:30 Rozmowy istotne odc. 92

17:10 Rififi po sześćdziesiątce 

          - komedia 

18:40 Studio Kultura - rozmowy 

19:05 Nie wolno przerwać spektaklu 

          - dokumentalny 

20:20 Okruchy dnia 

          - dramat psychologiczny 

22:35 Dziennik filozofa odc. 43

22:45 Pegaz odc. 32

23:15 Jedna scena odc. 65

01:20 Wół - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 336

06:55 Obrona Lwowa - dokumentalny 

08:00 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 28

08:35 Nekropolia za Olzą 

          - dokumentalny 

09:05 W labiryncie 

          odc. 107 - telenowela

09:40 Wycieczka - dokumentalny 

10:45 Poczet aktorów polskich 

          odc. 9 - dokumentalny 

11:50 Spór o historię odc. 41

12:25 Zdobywcy Karpat odc. 7 - serial

12:55 Zdobywcy Karpat 

          odc. 9 - dokumentalny 

13:20 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

13:50 Sensacje XX wieku odc. 98

14:20 Sensacje XX wieku 

14:50 Normandia. Ostatni 

          bohaterowie desantu 

          odc. 2 - dokumentalny 

15:55 Orzeł - dramat wojenny 

17:55 Czas honoru 

          odc. 28 s. 3 - serial

18:55 Śladami zbrodni  

19:25 Sensacje XX wieku odc. 99, 100

20:25 Było, nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

20:55 Historia świata według Andrew 

          Marra odc. 8 - dokumentalny 

22:00 Polonia Restituta odc. 1 - serial

23:00 Koncert, jakiego nie będzie... 

23:50 Orzeł - dramat wojenny 

01:50 Wojciech Cejrowski - boso 

          przez świat odc. 28

08:00 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia 
08:05 Brat naszego Boga 
09:20 Święty na każdy dzień 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Spieszmy się kochać ludzi
10:05 Jakby w zwierciadle 
          - dokumentalny 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 27 - serial
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 27 - serial
11:20 Oratorium o Zmartwychwstaniu 
          Resurrexit 
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
          Franciszkiem 
12:20 Wyznanie - obyczajowy 
14:05 Uroczystość Wszystkich 
          Świętych: tradycja chrześcijańska 
          a pogańska 
14:30 Fide et amore. Liturgia gregoriańska 
15:10 Mój brat papież 
15:25 Kolory Świętości. Wszystkich 
          Świętych - dokumentalny 
15:30 Miasto umarłych. Wileński 
          cmentarz na Rossie
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Odpowiedzialność za duszę 
16:30 Z nami bezpiecznie 
16:45 Święty na każdy dzień 
16:50 Coś wisi w powietrzu 
17:00 Jeden Kościół, wielu świętych 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Kaplica Pamięci 
19:10 Jan Paweł II (1978-2005) 
          - dokumentalny 
19:25 Święty na każdy dzień 
19:30 Moja katolicka rodzina 
          - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki Bożej 
          Częstochowskiej na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 "Wierzę w świętych obcowanie" 

„Gnomeo i Julia” 

(2011r.) TVN 7 15:50

12:25 Pan Wołodyjowski 19:50 Uwaga! 09:55 Shrek 3-D17:40 Trędowata

17:40 Vinci 18:00 Policjantki i policjanci 18:20 Scooby-Doo

„Żelazna dama” 

(2011r.) TV 4 13:45
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kluski śląskie
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Czwartek 26 października 2017 ROZRYWKA 21

Składniki 
0,5 kg ugotowanych 
ziemniaków
mąka ziemniaczana
1 jajko
sól
Sposób wykonania:
Ugotowane ziemniaki odcedzić 

i od razu dokładnie rozgnieść pra-
ską, dobrze ostudzić. Przełożyć na 
talerz, podzielić na cztery części. 
Wyjąć jedną część i w zagłębienie 
wsypać mąkę ziemniaczaną (by 
uzupełniła cały brak). Dodać jajko. 
Całość posolić i połączyć składniki 
w gładkie ciasto. Wyrabiać krótko. 
Uformować wałek o średnicy 3 cm, 
odkrajać kawałki, a następnie for-
mować w dłoniach kulkę. Małym 
palcem zrobić zagłębienie w środ-
ku kulki. Gotować, wrzucając do 
gorącej i osolonej wody. Podawać 
z sosem z grzybów leśnych i natką 
pietruszki.

Smacznego! Paweł Fałczyński poleca kluski śląskie!

Szt.: wysoki s up,
najcz ciej

Potrzask na ptaki

Imi m skie; imi
Kazana, re ysera

Sport: klub pi karski z
Wronek.

Szt.: powierzchniowe
zdobienie

przedmiotów
drewnianych innymi
gatunkami drewna.

Najwy sza karta

Archit.: frontowa
cz budowli przed
g ównym wej ciem,
zwykle wysuni ta ku

przodowi.

Rasa angielskiej owcy

Imi m skie; imi
Chaczaturiana

Astron.: satelita
telekomunikacyjny.

Bibl.: najstarszy syn
Noego, protoplasta

Semitów.

W terminologii
narciarskiej: fa da
terenowa; mulda.

Geogr.: stan w USA
nad Oceanem

Atlantyckim, stolica
Augusta.

Prawy dop yw Dunaju

Techn., w ók.:
urz dzenie do

barwienia i nasycania
tkanin; napawarka.

Du e miasto na
Honsiu

Biblijny prorok

Symbol argonu

Mit. gr.: przydomek
Apollina.

Sala wyk adowa

Med.: guzowaty twór
mi kki wyrastaj cy
zwykle ze luzówki.

Ekon.: jednostka
monetarna
Portugalii.

Okulary bez
uchwytów na uszy,

Teren, na którym co
si odbywa,

Imi e skie 24.XI,
28.XII.

Kompan Portosa
Geogr.: rzeka we

W oszech, przep ywa
przez Florencj i Piz .

Geogr.: jezioro
rynnowe na Równinie

Augustowskiej;
przep ywa rzeka
Czarna Ha cza.

Producent obuwia
sportowego

Karc.: l ska gra w
karty.

Sztuczna skóra

Biblijne imi e skie

O miotysi cznik w
Himalajach

P ynie przez Goleniów

Litera grecka

W oskie imi m skie.

"Pan" dla Zag oby
Mit. gr.: syn Zeusa,
ojciec Pelopsa i

Niobe.

Bud.: skrzynia z
czterema uchwytami,
w której sporz dza si
zapraw murarsk .

Lit.: tytu owa
bohaterka sztuki
Henryka Ibsena.
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Zmiany w emeryturach 

Senat uchwalił nowelizację ustawy dotyczącej najniż-
szych emerytur. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkim 
rencistom będzie przysługiwało prawo do najniższego 
świadczenia w wysokości 1 tys. zł (z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy) lub 750 zł (z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy). Jak szacuje resort rodziny, pra-
cy i polityki społecznej, na zmianach skorzysta 105 tys. 
emerytów. Wyrównanie emerytur nastąpi w marcu 2018 
roku, ze spłatą od 1 marca 2017 r. Teraz ustawa tra�  do 
prezydenta. 

Senat poparł przepisy dotyczące autoryzacji   
W ubiegłym tygodniu Senat RP przyjął nowelizację Prawa prasowego, która doprecyzowuje przepisy dotyczące autoryzacji. Zgodnie z propo-nowanymi zmianami, brak autoryzacji nie będzie przestępstwem ( jak dotychczas), lecz jedynie wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autory-zacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Będzie musiał poinformować taką osobę o przysługującym jej prawie. W przypadku dzienników czas na autoryzację wyniesie sześć godzin (od momentu otrzymania tekstu), w przypadku czasopism - 24 godziny.

Będą kary za blokowanie numerów

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodek-

su wykroczeń. Zmiany przewidują kary za umyślne 

i nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych, 

zwłaszcza: 112, 997, 998 i 999. Za takie postępowa-

nie może grozić: areszt, ograniczenie wolności lub na-

wet 1,5 tys. zł grzywny. Nowe przepisy są inicjatywą 

prezydenta i mają usprawnić dostęp społeczeństwa do 

numerów alarmowych. Nowela wejdzie w życie po 30 

dniach od ogłoszenia

Drzwi Otwarte w ZUS-ie

Inspektorat ZUS-u w Lipnie zaprasza na Drzwi Otwarte 
adresowane do przedsiębiorców. Od stycznia 2018 r. 
zmienią się zasady opłacania składek i każdy przed-
siębiorca będzie opłacał je tylko jednym przelewem 
na swój numer rachunku składkowego. O tym, w jaki 
sposób ZUS dokonał podziału jednej wpłaty na fun-
dusze, jakie będą zasady rozliczania składek oraz jak 
ma wyglądać rozliczanie zadłużenia i bieżącej składki, 
będzie można dowiedzieć się podczas Drzwi Otwartych 

„e-Składka” już 27 października w godz. 9.00-12.00 
w siedzibie Inspektoratu ZUS-u w Lipnie, ul. Mickie-
wicza 43. 

Organizacje pozarządowe 
pod opieką rządu

Prezydent podpisał ustawę o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Spo-łeczeństwa Obywatelskiego. Do zadań insty-tucji, funkcjonującej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ma należeć wspieranie orga-nizacji pozarządowych oraz rozdzielanie prze-znaczonych dla nich środków. NIW przejmie obowiązki Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-łecznej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Szansa dla � rm

Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił konkurs dla przed-
siębiorców „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw”. Mogą w nim 
wystartować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu, 
przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły 
badawcze, które osiągają sukcesy w opracowywaniu lub wdraża-
niu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. Oceniane będą 
projekty nie starsze niż mające dwa pełne lata kalendarzowe po-
przedzające dzień zgłoszenia do konkursu. Laureaci otrzymają 
tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” oraz nagrody. Udział 
w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do piąt-
ku 27 października. Formularz oraz regulamin można znaleźć na 
stronie www.liderzy.tarr.org.pl. 

E-usługi z szerszym dostępem 

Od września 2018 roku Polacy będą mogli lo-
gować się swoim krajowym loginem i hasłem 
do e-usług udostępnianych przez portale ad-
ministracji innych państw Unii Europejskiej. 
Niedawno zakończyły się testy zgodności 
tzw. Węzła Transgranicznego, które wypadły 
pomyślnie. Polska jako dziesiąty kraj uzyskała 
potwierdzenie Komisji Europejskiej. W prakty-
ce oznacza to, że Polacy będą mogli załatwiać 
sprawy urzędowe w innych krajach UE bez ko-
nieczności wizyty w danym państwie. 
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Drużyna Energii to ogólno-
polski program sportowo-edu-
kacyjny, skierowany do uczniów 
klas VI i VII szkół podstawowych. 
Główny cel to zachęcenie młodych 
ludzi do aktywności fizycznej. Po-
móc w tym mają ambasadorzy – 
Krzysztof Golonka, Bartosz Igna-
cik, Marek Citko oraz Krzysztof 
Ignaczak. 

Pierwsza edycja Drużyny 
Energii obejmie zmagania piłkar-
skie oraz siatkarskie. Uczestnicy 
turnieju przez pięć miesięcy, od 
grudnia do kwietnia, będą za-
chęcani do podejmowania spor-

towych wyzwań. W każdym mie-
siącu jury wybierze najbardziej 
zaangażowaną szkołę, do której 
przyjedzie drużyna ambasadorów 
i przeprowadzi pełen wyzwań 
sportowy turniej, sprawdzający 
umiejętności młodych zawodni-
ków. 

– Zdecydowaliśmy się wes-
przeć ten projekt, bo jak żaden 
inny zachęca dzieci i młodzież do 
aktywności fizycznej, jednocześnie 
wykorzystując możliwości nowo-
czesnej technologii - mówi Daniel 
Obajtek, prezes zarządu Energa 
SA. – W dobie rozwoju technolo-

gicznego nie możemy obrażać się 
na to, że nasze dzieci chcą z tych 
nowinek korzystać. Jednocześnie 
musimy pamiętać, że aktywność 
fizyczna jest naturalną potrzebą 
każdego dziecka od najmłodszych 
lat, więc my, dorośli, powinni-
śmy o ten rozwój dbać. Chcemy, 
aby projekt Drużyna Energii był 
przede wszystkim wspaniałą za-
bawą i stał się ulubionym progra-
mem polskich dzieci.

Jak przystąpić do zmagań?
To proste! Po pierwsze, na-

leży wypełnić formularz zgłosze-
niowy na stronie DruzynaEnergii.

pl. Może to zrobić nauczyciel lub 
dyrektor szkoły. Aby wejść do pro-
gramu, uczniowie muszą nagrać 
liczący nie więcej niż 120 sekund 
materiał wideo, w którym pokażą 
sportowy charakter swojej szko-
ły. Termin zgłoszeń mija 13 listo-
pada. 100 szkół z najciekawszymi 
zgłoszeniami otrzyma zestawy 
strojów sportowych New Balance 
i weźmie udział w projekcie Dru-
żyna Energii. 

– Jedną z misji naszej fir-
my jest edukacja najmłodszych 
w zakresie aktywności fizycznej, 
ale też dbanie o prawidłową die-
tę, właściwe nawadnianie i odży-
wianie. Dlatego wartością dodaną 
projektu Drużyna Energii z pew-
nością będzie możliwość edukacji 
dzieci również w tym zakresie. 
Dodatkowo wyjątkowi Ambasa-
dorzy oraz dedykowane stroje 
sportowe z pewnością spodoba-
ją się młodzieży – dodał Robert 
Leszczyński, dyrektor marketingu 
sportowego New Balance.

To jednak dopiero początek 
gry!

Na stronie internetowej www.
DruzynaEnergii.pl raz w tygodniu 
ambasadorzy opublikują film 
z ćwiczeniami, które uczniowie 
będą musieli powtórzyć. Za każde 
wideo z zadaniem „odrobionym” 
przez młodzież szkoła otrzyma 
punkty. Do najbardziej aktyw-
nej w każdym miesiącu placówki 
przyjedzie drużyna ambasadorów 
i przeprowadzi wyjątkowy kon-
kurs. Punktowana będzie pre-
cyzja, powtarzalność i technika. 
Wśród konkurencji nie zabraknie 
widowiskowych strzałów w po-
przeczkę czy perfekcyjnego pod-
bijania piłki siatkowej. Jest o co 
walczyć! Dla trzech najlepszych 
szkół nagrodą jest wyposażenie 
sali gimnastycznej. Organizatorzy 
przewidzieli też wyróżnienia in-
dywidualne.

Drużyna Energii została ob-
jęta patronatem Instytutu Matki 
i Dziecka.

Szczyrk jest niewielkim mia-
steczkiem położonym na południu 
Polski, w dolinie potoku Żylica. 
Wraz z sąsiednimi miejscowościa-
mi tworzy tzw. Beskidzką Piątkę, 
która przedstawia walory Beskidu 
Śląskiego. Wokół miasta są takie 
szczyty górskie jak: Skrzyczne, 
Klimczok, Magura i wiele innych. 
Tworzą one niezapomniany kli-
mat górski, posiadają wspaniałe 
szlaki narciarskie. Co ciekawego 
jest w tym małym ośrodku, że 
przyjeżdżają do niego tysiące tu-
rystów?

Ścieżka nad Żylicą to słynny 
deptak ciągnący się wzdłuż poto-
ku Żylica. Zaczyna się koło urzędu 
miasta i przebiega wzdłuż miasta, 
do Placu Św. Jakuba w centrum. 
Plac to serce miasteczka z ładnym 
skwerem i fontannami, gdzie moż-
na wypocząć. Znajduje się tu duża 
restauracja w stylu góralskim. 
Deptak prowadzi dalej w kierunku 
Centralnego Ośrodka Sportu.

Kościół św. Jakuba – drew-
niany kościółek, sanktuarium. Bu-
dowany w XIX wieku z belek wią-
zanych w zrąb. Zwieńczony jest 
barokową wieżyczką z dzwonem 
z 1820 roku. Wnętrze kościoła jest 
utrzymane w stylu barokowym. 
Na bocznym ołtarzu można zo-
baczyć obraz Jana Nepomucena 
z XVIII wieku oraz relikwie świę-
tego. Do najcenniejszych eks-
ponatów zaliczamy organy oraz 
naczynie do przechowywania 
komunikantów, zwane cyborium. 
W centrum Szczyrku znajduje 
się również murowana kapliczka 
z 1829 roku oraz kilka przedwo-
jennych willi. 

Centralny Ośrodek Sportu, 
w którym jest Ośrodek Przygo-
towań Olimpijskich. To kompleks 
sportowy, hale sportowe, pełno-
wymiarowe boisko sportowe, ba-
seny. Są tu też skocznie narciar-
skie, gdzie można zobaczyć młody 
narybek podczas treningów. Na 

terenie COS znajduje się również 
14 kilometrów tras narciarskich.

Sanktuarium Matki 
Bożej Szczyrkowskiej – nie-

wielki kościółek usytuowany na 
wzgórzach otaczających miasto. 
Według tradycji ludowych, właśnie 
w tym miejscu Matka Boża miała 
ukazać się dwunastoletniej dziew-
czynce. Objawienia te rozpoczę-
ły się w lipcu 1894 roku i trwały 
przez kilka miesięcy. Na pamiątkę 
tego wydarzenia postanowiono 
wybudować tu kaplicę. W chwili 
rozpoczęcia budowy z okolicznego 
wzgórza wypłynął strumyk wody, 
tzw. cudowne źródełko. Obecnie 
jest tu kościół ze słynnym obra-
zem Matki Bożej Królowej Polski, 
który został namalowany według 
wskazówek małej dziewczynki. Do 
tego miejsca przyjeżdżają liczne 
pielgrzymki.

Skrzyczne – najwyższy szczyt 
(1257 m n.p.m.) Beskidu Śląskiego 
otacza Szczyrk od południa i jest 

Skocznia narciarska w Szczyrku

Program dla szkół

Drużyna Energii wkracza do gry!
Co piąte dziecko w wieku szkolnym jest otyłe lub ma nadwagę. Powód? Zwolnie-
nia z WF-u, złe nawyki żywieniowe, a przede wszystkim za dużo czasu spędza-
nego przed komputerem. 17 października rozpoczęła się rekrutacja do Drużyny 
Energii – programu, którego partnerami są Grupa Energa i New Balance. Podsta-
wową ideą jest udowodnienie, że technologia może być naszym sprzymierzeń-
cem, a nie wrogiem, w walce o zdrowie i rozwój dzieci. 

Szczyrk –perełka Beskidu Śląskiego
PODRÓŻE  Szczyrk i okolice to zaplecze narciarskie dla całego Śląska. Region ten prężnie rozwija się 
turystycznie, na pewno warto go odwiedzić

Wisła to beskidzkie uzdrowi-
sko, centrum wczasowo-uzdro-
wiskowe i letniskowe. Znaczna 
część mieszkańców to ewangelicy. 
Sercem Wisły jest rynek, czyli plac 
Bogumiła Hoffa. To właśnie tutaj 
mamy słynną Aleję Gwiazd Spor-
tu, na wmurowanych płytach są 
umieszczone sylwetki sportow-
ców związanych z Wisłą. Możemy 
zobaczyć słynnego skoczka nar-
ciarskiego Adama Małysza. Jego 
figurę z czekolady znajdziemy 
w holu Domu Zdrojowego. Wisła 
to również słynna skocznia nar-
ciarska „Malinka”, na której tre-
nował Adam Małysz zanim został 
mistrzem. Obecnie odbywają się 
tam zawody Pucharu Świata.

Do rynku przylega Park Kop-
czyńskiego z amfiteatrem, gdzie 
odbywają się liczne imprezy kultu-
ralne. Przy głównej ulicy znajduje 
się również Muzeum Beskidzkie 
ze zbiorami związanymi z kulturą 
górali beskidzkich.

Ustroń to niewielkie mia-
steczko, które – obok Wisły – jest 
zaliczane do miejscowości uzdro-
wiskowych Beskidów. Stanowi 
również centrum narciarskie. 
W Ustroniu zaczyna się szlak na 
Czantorię. Na górę możemy się 
dostać kolejką krzesełkową. 

Beskid Śląski to również sze-
reg innych małych miasteczek, 
takich jak Dzięgielów, Brenna czy 
też Bystra. Na pewno wart zoba-
czenia jest Koniaków ze słynnymi 
już koronkami, czy też Istebna 
i izba pamięci poświęcona wybit-
nemu himalaiście, jakim był Jerzy 
Kukuczka

Tekst i fot. (Maw)

największą atrakcją okolicy. Stoki 
Skrzycznego są w większości zale-
sione, ale sam szczyt jest pozba-
wiony drzew i roztaczają się z nie-
go wspaniałe widoki. Na szczyt 
prowadzą dwa szlaki turystyczne: 
zielony i niebieski. Czas pokona-
nia trasy to około 2,5 godziny. Na 
Skrzyczne można się dostać rów-
nież wyciągiem krzesełkowym. 
Cała trasa jest podzielona na dwa 
etapy. Etap pierwszy to wjazd na 
Halę Jaworzyny (1592 m). Drugi 
etap to wjazd na Skrzyczne, tu 
mamy do pokonania 1181 m. Ze 
szczytu cieszą oko widoki na Be-
skid Żywiecki, Babią Górę oraz Ta-
try. Jest również schronisko oraz 
wieża telewizyjna. Na Skrzycznem 
mają swój początek liczne trasy 
turystyki pieszej. Stąd możemy 
dojść na Babią Górę czy też Mali-
nowską Skałę.

Klimczok – prowadzą na nie-
go dwa szlaki, niebieski i zielony. 
Pokonanie ich zajmie nam śred-
nio około 2 godzin. Oba mają swój 
początek w centrum miasta i pro-
wadzą zalesionym zboczem. Na 
szczycie można chwilę odpocząć, 
ale do schroniska musimy zejść 
w dół, do Siodła pod Klimczokiem. 
Ciekawe jest schronisko na szlaku 
zielonym, nazywane „Chatą wuja 
Toma”. Ze szczytu Klimczoka pro-
wadzi wiele tras turystycznych, 
niektóre z nich kończą się w Biel-
sku-Białej.

Będąc w Szczyrku, warto po-
jeździć samochodem po okolicy. 
Do pobliskiej Wisły mamy tylko 
kilkanaście kilometrów. Droga 
jest bardzo kręta i prowadzi przez 
Przełęcz Salmopolską. 
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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)

Będzie się działo w sprawach zawodowych. Czeka 
cię niespodziewana podróż służbowa albo zmiana 
miejsca pracy. Nie bój się nowego, staraj się myśleć 
pozytywnie, inaczej pod wpływem stresu możesz się 
rozchorować. Wybacz temu, kto zawiódł twoje uczu-
cia. Staraj się znaleźć czas na odpoczynek, lekturę 
i szczere rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną.

Zastanów się, czy ścieżka kariery, którą teraz podążasz, 
jest zgodna z twoimi marzeniami i wcześniejszymi za-
łożeniami, czy raczej przypadkowo znalazłeś się tam, 
gdzie jesteś. Przed tobą dobry czas na otwarcie firmy. 
Pomyśl w czym jesteś dobry i poszukaj dotacji na roz-
kręcenie własnego biznesu. Zaproś ukochaną osobę 
na kolację, porozmawiajcie o tym.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przyjem-
nie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze pojawią 
się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się je 
wykorzystać. W sferze zawodowej również spokój. 
Twoja pozycja się poprawia, zyskałeś szacunek sze-
fa i współpracowników. Nie osiadaj jednak na lau-
rach, bierz udział w dyskusjach, przedstawiaj nowe 
pomysły.

Wspaniała forma i świetny humor będą ci towarzy-
szyć w najbliższych dniach. Postanowisz się roz-
wijać, zaczniesz przeglądać oferty kursów, studiów, 
szkoleń. To dobry czas, by podjąć takie decyzje. 
Zyskasz na tym w sferze zawodowej. W sprawach 
rodzinnych ważna narada.

W życiu zawodowym staniesz na rozstaju dróg. Jaką 
decyzję podjąć? Musisz działać z wyczuciem. Pa-
miętaj, że czasem trzeba zrobić krok w tył i to wcale 
nie oznacza cofania się w rozwoju. Za chwilę wszyst-
ko będzie szło jak z płatka, ale teraz jesteś w fazie 
przejściowej.

Tydzień pod znakiem emocji. Zaczniesz analizować 
swój związek i zastanawiać się, dokąd zmierza. Wy-
punktujesz wady partnera. Nie zapominaj, że ty też 
nie jesteś idealny. Próba sił do niczego was nie do-
prowadzi. Lepiej porozmawiać o tym, jak osiągnąć 
większą harmonię. 

Czas konfrontacji. Staniesz twarz w twarz z osoba-
mi, z którymi nie jest ci po drodze i nie umiesz zna-
leźć płaszczyzny porozumienia. W takiej sytuacji 
najlepiej zachować spokój oraz zimną krew. Staraj 
się dyplomatycznie rozwiązać problemy. Potem 
planuj odpoczynek.

Pora rozprawić się z trudnymi sprawami, które od 
jakiegoś czasu zaprzątają ci głowę. Planety ci sprzy-
jają, możesz śmiało przystąpić do działania. Tydzień 
upłynie pod znakiem sukcesów, niezależnie od tego, 
gdzie akurat będziesz. W pracy zaskoczysz szefa 
świetną formą intelektualną, w wolnym czasie spró-
bujesz czegoś nowego, co da ci sporo satysfakcji. 

Spokojny tydzień. Obowiązków jakimś cudem ubę-
dzie, możesz poświęcić czas na spotkania towarzy-
skie bądź rodzinne. Kontakt z ludźmi dobrze ci zrobi. 
Zwłaszcza, gdy okaże się, że ktoś potrzebuje twojej 
rady. Poczujesz się potrzebny i doceniony. Będzie 
cię ciągnąć, by szukać nowych przygód, doświad-
czać nieznanego. Nie przesadzaj z przekraczaniem 
własnych granic.

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

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

Energia będzie od ciebie bić, a pewność siebie po-
zwoli pozytywnie załatwić nawet najtrudniejsze sprawy 
zawodowe. Co ciekawe, ktoś z zewnątrz doceni twoje 
kompetencje, więc możesz spodziewać się atrakcyjnej 
oferty pracy. Samotne Wodniki powinny zorganizować 
imprezę, uda się poznać kogoś, z kim zwiążecie się na 
dłuższy czas.

Kolorowanki dla dzieci
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Harcerskie urodziny 
GOLUB-DOBRZYŃ  W połowie października w Domu Pielgrzy-
ma w Chełmoniu został zorganizowany kolejny biwak urodzi-
nowy 113. Golubsko-Dobrzyńskiej Drużyny Harcerskiej „Brac-
two Zwinnej Jaszczurki”

R E K L A M A

Na urodzinach nie zabrakło tortu

Pamiątkowa fotografia uczestników biwaku

– Był to już VIII BeZjaJ, a na-
sza drużyna skończyła 13 lat – 
opowiada przewodnik Kinga Dą-
browska, drużynowa 113. GDDH. 
– Jak co roku, spędziliśmy te trzy 
dni w Domu Pielgrzyma w Cheł-
moniu. Tym razem uczestnicy 
wcielili się w kosmitów, roboty, 
ciała niebieskie i inne stwory nie 
z tej ziemi, ponieważ tematem 
biwaku był kosmos, a dokładniej 
„Misja na ziemię”. Harcerze za-
mienili się w mieszkańców Mię-
dzygalaktycznej Stacji Kosmicz-
nej Lacerta i przenieśli się do 3113 
roku. W piątek spędziliśmy wspól-
nie czas przy świeczkowisku, po 
którym na wszystkich czekała 
pyszna niespodzianka, którą był 
tort urodzinowy.

W sobotę odbyły się zajęcia 
programowe, na których uczest-
nicy m.in budowali pojazdy ko-
smiczne oraz mogli wykazać się 
wiedzą na temat wszechświata. 
Po obiedzie nadszedł czas na 
festiwal, czyli ukazanie swoich 
talentów oraz pokaz mody pięk-

nych i kreatywnych strojów. Wie-
czorem czekała na wszystkich gra 
terenowa, na której harcerze mu-
sieli wykazać się sprytem, wiedzą 
i kosmicznymi umiejętnościami.

W tym roku w biwaku wzięły 
udział drużyny z Hufca ZHP Go-
lub-Dobrzyń oraz z Inowrocławia, 
Łomży i Nowego Miasta Lubaw-
skiego. Pierwsze miejsce zajęła 74. 
Drużyna Staroszharcerska „Spar-
tanie” z Nowej Wsi im. Mikołaja 
z Ryńska. Drugie miejsce zdobyła 
44. GDDH „Łaziki”. Natomiast na 
trzecie miejsce zasłużyły połą-
czone siły drużyn z Nowego Mia-
sta Lubawskiego. 

– Dziękujemy bardzo wła-
dzom miasta Golub-Dobrzyń oraz 
Zamku Golubskiego za wsparcie 
finansowe i materialne, dzięki 
któremu mogliśmy pozwolić so-
bie na dodatkowe prezenty oraz 
pyszny deser – dodaje drużyno-
wa. 

(szyw)
fot. ZHP
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Polski król 
carem Rosji – część II 
Władysław IV, podobnie jak jego ojciec, nigdy nie wyrzekł się planów objęcia 
tronu szwedzkiego. Planował nawet odstąpienie tronu polskiego swemu bra-
tu Janowi Kazimierzowi w zamian za rządy w Szwecji.

Postać

Wśród współczesnych krąży-
ła nawet opinia, że król prędzej 
wyrzeknie się królestwa niebie-
skiego niż szwedzkiego. Już w cią-
gu pierwszych dni panowania 
Władysława zaistniała szansa na 
odzyskanie korony szwedzkiej. 
Dwa dni po koronacji nowego 
monarchy, zginął w bitwie pod 
Lützen król szwedzki Gustaw II 
Adolf. Pozostawił w kraju 8-letnią 
córkę Krystynę. Sytuacja wyda-
wał się dla Władysława bardzo 
wygodna. Musiały minąć jed-
nak trzy lata spędzone na wal-
ce z Rosją i przygotowaniach do 
wojny z Turcją, by mógł urzeczy-
wistnić swój zamiar. W styczniu 
1635 roku zebrał się w Warszawie 
sejm, który podjął decyzję m.in. 
w sprawie wojny ze Szwecją. Po-
słowie i senatorowie uchwalili 
Konstytucję o poparciu wojny ze 

Szwedami. Podjęto decyzję o za-
ciągu wojsk oraz o potrzebnych 
na ten cel podatkach, z których 
spodziewano się uzyskać sumę 
rzędu 3 100 000 zł. Król prowadził 
energiczną akcję dyplomatyczną 
w celu zapewnienia sobie przy-
chylności dworów europejskich 
na wypadek wojny ze Szwecją. 
Król przyjechał do Gdańska, aby 
nadzorować budowę umocnień 
na wybrzeżu. Z zaplanowanych 
fortyfikacji wojennych na pol-
skim wybrzeżu wzniesiono 
jedynie Władysławowo i Kazi-
mierzowo. Rozpoczęto starania 
o wystawienie floty. Ostatecznie 
udało się stworzyć flotę liczącą 
12 statków. Szwedzi przestraszyli 
się polskich przygotować. Zawar-
to rozejm, który miał obowiązy-
wać do 1661 roku. 

Rozejm ze Szwecją otworzył 

erę pokojowych rządów Włady-
sława IV Wazy. W polityce mię-
dzynarodowej Rzeczpospolita 
oparła się francuskim zabiegom, 
mającym na celu przeciągnięcie 
jej na stronę koalicji antyhabs-
burskiej. W 1637 r. król zawarł tzw. 
„pakt familijny” z Habsburgami 
którego przypieczętowaniem był 
jego ślub z arcyksiężniczką Cecy-
lią Renatą. Do jej śmierci wpływy 
habsburskie w Rzeczypospolitej 
były znaczne, ale nie spowo-
dowały zerwania stosunków 
z Francją. Kiedy zmarła Cecylia 
Renata, król postanowił pojąć za 
żonę Francuzkę Ludwikę Marię 
Gonzagę. Władysław IV starał się 
utrzymywać dobre stosunki ze 
wszystkimi mocarstwami euro-
pejskimi, planując wielką rozpra-
wę z Turcją.

Władysław IV Waza władzę 

Palący wynalazek 
CIEKAWOSTKI  Niedługo udamy się całymi rodzinami na 
groby bliskich. Zapalając znicze używamy zapalniczek, ale 
równie popularne są zapałki. Ten niepozorny i bardzo tani 
przedmiot ma niezwykle ciekawą historię. 

Jak w przypadku wielu in-
nych wynalazków, tak i do za-
pałek przyznają się Chińczycy. 
Według tamtejszych historyków, 
już w 1366 roku pojawiły się in-
formacje o patykach siarkowych, 
przy pomocy których rozpalano 
ogniska. Chińska wersja historii 
zapałek jest mało romantyczna. 
W Europie znana jest inna, doty-
cząca pewnego Niemca – Benja-
mina Kammerera. 

Kammerer był z zawodu ka-
pelusznikiem. Miał mały zakład 
w miasteczku Ludwigsburgu. 
Wmieszał się w politykę i w 1833 
roku dołączył do buntu, który 
wybuchł w Wirtembergii. Trafił 
do więzienia w Hohenasperg, któ-
re cieszyło się złą sławą. Przeży-
wał tam ciężkie chwile, ale cały 
czas myślał nad pewnym wyna-
lazkiem, który miał przynieść 
mu fortunę. Mowa oczywiście 
o zapałkach. Kammerer wyszedł 
z więzienia i założył fabrykę za-
pałek. Był jednak człowiekiem 
bardzo chwiejnym psychicznie 
i po pewnym czasie owładnął go 
obłęd. 

Równolegle prace nad zapał-
kami podejmował Węgier – Iryni. 
Niestety jego wersja zapałek nie 

spotkała się z uznaniem, a nawet 
została uznaną za niebezpieczną. 
Wszystko przez śmierć córki go-
spodyni Iryniego. Dziewczynka 
miała połknąć kilka łepków zapa-
łek i po kilku godzinach umrzeć. 
Węgierskiego wynalazcę areszto-
wano, ale później wypuszczono, 
nie mogąc dowieść winy. Wyje-
chał do Wiednia, gdzie niestety 
stoczył się i został żebrakiem. 

Tym, który nie poślizgnął się 
na zapałkarskim interesie był 
John Walker, aptekarz. W swoim 
laboratorium opracował materiał 
z którego wyrabiano główki za-
pałek. Dopytał swoich znajomych 
o to, co zrobić z takim wynalaz-
kiem. Jeden z jego znajomych – 
Samuel Jones od razu wpadł na 
pomysł, by sprzedawać zapałki 
w Londynie pod nazwą „Lucyfer-
ki”. Pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Zapałki Walkera 
zawierały siarkę oraz chloran 
potasu. Pudełko 50 zapałek kosz-
towało jednego szylinga. Począt-
kowo papierek ścierny (draska) 
był dołączany osobno do pudełka. 
Ludzie nie potrafili bezpiecznie 
obchodzić się z zapałkami, dlate-
go dochodziło do przypadkowych 
zaproszeń ognia. We Francji 
i Niemczech wynalazek Walkera 
został zakazany. Angielski apte-
karz popełnił błąd, ponieważ nie 
opatentował wynalazku. 

Kolejnym człowiekiem, któ-
ry wziął się za biznes zapałkarski 
w tym samym czasie był Szkot – 
Izaak Holden. Jego zapałki miały 
wadę – czasami eksplodowały 
i strasznie śmierdziały. Nic dziw-
nego, że Holden, będąc szlachci-

cem, był wyśmiewany przez lu-
dzi o równym mu statusie. 

Pierwsze zapałki rzeczywi-
ście były bardzo niebezpieczne. 
Chloran potasu prowadził do cho-
roby nazywanej szczęką fosforo-
wą. Fosfor z zapałek przy odpala-
niu dostawał się do kości szczęki. 
Najbardziej narażeni na tę choro-
bę byli robotnicy pracujący w fa-
brykach zapałkarskich. W 1888 
roku w Londynie wybuchł strajk 
z tego powodu. Choroba spowo-
dowana fosforem była okropna. 
Szczęka puchła, a skóra na niej 
robiła się zielona. Przy dłuższym 
wystawieniu na działanie fosfo-
ru mogła nastąpić niewydolność 
organów wewnętrznych, a na-
stępnie śmierć. Jedno pudełko 
zapałek zawierało wówczas wy-
starczającą ilość białego fosforu, 
by zabić człowieka. Nic dziwne-
go, że do ok. 1906 roku zjedzenie 
łepków zapałek było popularnym 
sposobem na popełnienie samo-
bójstwa. 

Później nastąpiła era czer-
wonego fosforu, który był bez-
pieczniejszy dla pracowników. 
W nowej erze bezpiecznych za-
pałek krezusem został Szwed 
Carl Lundström.  Jego fabryki 
w szczytowym okresie produko-
wały 12 milionów opakowań za-
pałek rocznie. W 1895 roku Ame-
rykanin Joshua Pusey wymyślił 
znane nam obecnie opakowanie 
zapałek zawierające draski. 

W Polsce zagłębiem zapałcza-
nym była już w XIX wieku Czę-
stochowa. Do dziś mieści się tam 
Muzeum Produkcji Zapałek. 

(pw)

królewską sprawował z godno-
ścią, budząc respekt nie tylko 
u szlachty, lecz także senatorów, 
których potrafił strofować. Dla 
rodzeństwa: czterech braci i sio-
stry starał się być opiekuńczy. 
Z szacunkiem odnosili się do 
niego posłowie obcych państw, 
zwłaszcza że dzięki obyciu i euro-
pejskim podróżom potrafił łatwo 
nawiązywać kontakty. W poli-
tyce władca intensywnie myślał 
o odzyskaniu korony szwedzkiej, 
był to jednak jego cel bardzo oso-
bisty, który nie współgrał z inte-
resem państwa i narodu. Temu 
celowi Władysław IV gotów był 
podporządkować wszystko, na-
wet wpędzić kraj w wojnę. Poza 
tym monarcha konsekwentnie 
dążył do umocnienia swojej wła-
dzy w kraju. królem.

W stosunkach z Prusami 
Książęcymi zaakceptował by 
książę Jerzy Wilhelm Hohenzol-
lern nie musiał mu jako królowi 
Polski składać hołdu osobiście, 
lecz jedynie przez posłów co na-
stąpiło 22 marca 1633 roku. Król 
zgodził się na ograniczenie możli-
wości interwencji Korony Polskiej 
w sprawy Prus oraz ograniczenia 
możliwości odwoływania się od 
sądów książęcych do sądów kró-
lewskich jako najwyższej instan-

cji. Nieprzyjazna Polsce polityka 
księcia pruskiego podczas wojny 
polsko-szwedzkiej spowodowa-
ła, że w 1635 roku kanclerz Jerzy 
Ossoliński przejął namiestnictwo 
w Prusach Książęcych, w związ-
ku z czym powstała szansa na 
możliwość ich inkorporacji do 
Polski, jednak zawarty w tym sa-
mym roku Rozejm w Sztumskiej 
Wsi zniweczył tę szansę i przy-
wrócił władzę w Prusach Hohen-
zollernom. Pomimo, że za rządów 
Władysława IV ustępstwa wobec 
Prus były iluzoryczne, to następ-
ca Jerzego Wilhelma domagał się 
już ich respektowania. W 1641 
roku Władysław IV odebrał ostat-
ni hołd lenny z Prus Książęcych 
od Fryderyka Wilhelma I.

Władysław IV zmarł w Mere-
czu w maju 1648 w trakcie powro-
tu z Wilna do Warszawy, wsku-
tek przedawkowania środków na 
przeczyszczenie, ponadto cierpiał 
też na silne zapalenie stawów na 
tle dny moczanowej]. Został po-
chowany w katedrze na Wawe-
lu, natomiast jego serce spoczęło 
w katedrze wileńskiej. Po jego 
śmierci, pod Warszawą odbył się 
sejm elekcyjny, na którym obra-
ny został na króla jego młodszy 
przyrodni brat, Jan II Kazimierz.

oprac. (szyw)
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Śmieszny wyścig 
XX wiek  Kiedy na Ziemi trwała zimna wojna, w kosmo-
sie toczył się konflikt o to, kto pierwszy dotrze do nowych 
ciał niebieskich, kto przekroczy nieprzekraczalne dotąd gra-
nice. Wojna o kosmos trwała w najlepsze w latach 50., 60. 
i 70 i przyniosła nam wiele odkryć

XIX wiek

Gorączka złota znad Drwęcy
Henry Cohn, podobnie jak miliony Europejczyków, wyprowadził się do USA, 
by tam szukać nowego, lepszego życia. Pochodził z Dobrzynia nad Drwęcą. 

Henry urodził się 14 kwiet-
nia 1831 roku w Dobrzyniu. 
Miasteczko było wówczas świe-
żo po potężnej  epidemii chole-
ry. W 1849 roku wyruszył jako 
młody chłopak za ocean. Dotarł 
do Nowego Jorku.  Miasto było 
pierwszym przystankiem dla 
wielu imigrantów. Były tu całe 
dzielnice: włoska, polska, ir-
landzka oraz żydowska. Cohn 

wytrzymał w nowojorskim kli-
macie przez trzy lata. Następ-
nie wyruszył dalej na zachód 
do Kalifornii. Henry zostawił 
po sobie ciekawy pamiętnik 
w którym wspomina o pierw-
szych latach swego życia w Do-
brzyniu nad Drwęcą: 

– Moi rodzice nie różnili 
się wiele od innych mieszkań-
ców Dobrzynia. Dochowali się 

ośmiorga dobrze wychowanych 
i pięknych dzieci. Do dyspozycji 
mieliśmy pokój dzienny, salon, 
sypialnię i kuchnię. Mieli tak-
że warsztat obuwniczy. To dużo 
powiedziane, ponieważ po-
mieszczenie to miało rozmiary 
4x4 metry. Na poddaszu suszyły 
się skóry. W pokoju dziennym 
także znajdowało się dużo skór 
gotowych do sprzedaży. Tam też 
przyjmowaliśmy gości, których 
nie brakowało. Piątek był dla 
mojego ojca dniem targowym. 
Jeździł na rynek. Tata czasami 
musiał wyrzucać klientów, gdy 
zbliżał się piątkowy wieczór 
i czas szabasu, gdy nie można 
było pracować. Szabas był dla 
nas błogosławieństwem  Był to 
jedyny czas odpoczynku w cią-
gu całego tygodnia. Nie mam 
wesołych wspomnień związa-
nych z moją szkołą (chederem). 
Chodziłem tam już od wieku 4 
latek i nie podobał mi się po-
mysł wczesnego wstawania.  
Nauczyciel, który nie posiadał 

głębszej wiedzy, poza znajomo-
ścią hebrajskiego, zabierał nam 
czas od świtu do zmierzchu. 
W wieku 14 lat otwarcie powie-
działem ojcu, że nie mam za-
miaru więcej chodzić do szkoły 
religijnej. Wolałem zacząć uczyć 
się rzemiosła lub handlu.  Kilka 
tygodni później mama wzięła 
mnie do mojego szwagra – Fe-
ibusha Wilka do Rypina. Mia-
łem mu pomagać w prowadze-
niu jego interesu i bardzo mi się 
to podobało.

Na chwilę przerwiemy opo-
wieść Henry’ego. Głównym po-
wodem obaw młodych Żydów 
była perspektywa poboru do 
rosyjskiego wojska. Wprawdzie 
była możliwość wykupu, ale był 
to dla rodzinny spory wydatek. 
Właśnie dlatego wielu młodych 
Żydów, w obawie przed rekruta-
cją, uciekało za Drwęcę do Golu-
bia. Podobną drogę wybrał tak-
że Henry. Burmistrz Dobrzynia  
Moczykowski zazwyczaj ostrze-
gał mieszkańców przed plano-
wanym terminem poboru do 
wojska. Henry uciekł razem ze 
swoim bratem Itschem. Był on 
wysoki i przeniósł Henry’ego na 
swoich barkach przez Drwęcę. 
Henry pojawił się w Golubiu. Do 
Dobrzynia miał wrócić dopiero 
po 14 latach:

– Przez kilka miesięcy po-
zostawałem w Golubiu. Był to 
nowy etap mojego życia. Mój 
brat wrócił do Dobrzynia. Wła-
dze już go nie niepokoiły. Po 
kilku miesiącach zaręczył się 
i wziął ślub. Jesienią 1848 roku 
wyjechałem do Brodnicy, by zo-
stać pomocnikiem rzemieślnika 
Józefa Hirsha. Brodnica bardzo 
mi się podobała. Było cicho, spo-
kojnie i czysto. 18 kwietnia 1852 
roku zdałem egzamin rzemieśl-
niczy. Otrzymałem także doku-
ment dzięki któremu mogłem 
podróżować. To właśnie wtedy 
podjąłem decyzję o emigracji do 
Ameryki. Moi rodzice byli prze-
ciwni temu pomysłowi. Mama 
płakała i błagała mnie, żebym 
został. Mój ojciec nie chciał 
nawet ze mną rozmawiać. Po-
wiedziałem jednak, że jeśli nie 
da mi pieniędzy na podróż do 
Ameryki, to sam je zarobię. 
To przekonało go do pomocy. 
Następnego dnia otrzymałem 
pieniądze od ojca. Mama przy-
gotowała ubrania do podróży. 
Po krótkim pożegnaniu ruszy-
łem do Hamburga. Mojego ojca 
pożegnałem skinieniem głowy 
z przeciwnego brzegu Drwęcy... 

 Ciąg dalszy w kolejnym 
wydaniu naszego Tygodnika.

(pw)

Pierwszym rozdzia-
łem wojny kosmicznej 
było wysłanie przez 
Rosjan sondy kosmicz-
nej Sputnik na orbitę. 
W USA radio alarmo-
wało o wrogim przyby-
szu, który przeleci nad 
głowami Amerykanów. 
W wielu miejscach wy-
buchała panika. Nikt nie 
był pewien, czy Sputnik 
to niegroźna sonda, czy 
może nowa forma bro-
ni. Ludzi schodzili do 
bunkrów, by przeczekać 
pierwszy przelot. Kiedy 
obawy okazały się płon-
ne, można było przejść do 
porządku dziennego nad 
kolejnymi radzieckimi 
misjami kosmicznymi. 
Miesiąc później Amery-
kanie otrzymali kolejny 
policzek. Rosjanie wy-
słali na orbitę psa – Łaj-
kę. Sowiecka propaganda 
twierdziła, że pies prze-
żył lot i ma się dobrze. 
Dopiero po latach wyszło 

na jaw, że Łajka przeżyła w ko-
smosie kilka godzin, ale nie prze-
trwała wchodzenia w atmosferę, 
co wiązało się z wysokimi tem-
peraturami. Kiedy w przestrzeń 
kosmiczną wysłano pierwszych 
ludzi, pojawiły się proste pro-
blemy, które w wielkiej wojnie 
okazały się bardzo dokuczliwe. 
Pierwszym problemem było wy-
żywienie astronautów i kosmo-
nautów. Każdy dzień misji wiązał 
się z koniecznością dołożenia ko-
lejnego 1,5 kg jedzenia na pokład. 
W ten sposób i Sowieci i Amery-
kanie opracowali dania instant, 
które były gotowe do spożycia 
po zalaniu wodą lub podgrzaniu. 
Owoce tych odkryć trwają do 
dziś, w postaci rożnego rodzaju 
zupek i innych potraw zalegają-
cych na sklepowych półkach. 

W 1961 roku kosmiczny kon-
flikt zebrał śmiertelne żniwo. 
W eksperymencie zginął Walen-
tin Bondareinko. Jego zadaniem 
było sprawdzenie, jak ludzki or-
ganizm znosi przebywanie w no-
wym typie statku kosmicznego. 
Próby odbywały się na Ziemi. 

W pewnym momencie Bonda-
rienko upuścił gazik nasączony 
alkoholem na płytę kuchenki 
elektrycznej. W kabinie wybuchł 
pożar. Niedoszły kosmonauta 
zginął. Sowieci nie chcieli ujaw-
niać tak wstydliwego incydentu. 
Prawda o Bondarience ujrzała 
światło dzienne dopiero pod ko-
niec lat 80. 

Wcześniej, bo 23 października 
1960 roku, Rosjanie przygotowy-
wali się do wystrzelenia nowego 
typu rakiety R-16.  Krótko przed 
odpaleniem zauważono wyciek 
paliwa. Mimo to, dowódca misji 
nie nakazał ewakuacji personelu. 
Rakieta wybuchła, zabijając wielu 
inżynierów. Sowiecka propagan-
da ukryła wybuch. Dowódca mi-
sji niedługo potem przypadkowo 
zginął w katastrofie samolotowej. 
Prawda o wybuchu ujrzała świa-
tło dzienne w 1989 roku. Okazało 
się wtedy, że feralnego dnia zgi-
nęło 100 osób.

Żeby nie wyżywać się do 
końca na Związku Radzieckim, 
warto powiedzieć także o spek-
takularnych wpadkach USA.  
Najciekawszą były wieloletnie 
eksperymenty, które miały na 
celu opracowanie długopisów 
dla astronautów. Te ziemskie nie 
sprawdzały się w warunkach 
zerowej grawitacji. Opracowa-
nie kosmicznych długopisów 
pochłonęło milion dolarów. Gdy 
Amerykanie poznali sposób Ro-
sjan na rozwiązanie problemu 
długopisów, musieli być wściekli. 
Sowieci zamiast długopisów uży-
wali... ołówków.

Antybohaterem Ameryka-
nów był John Young, który pod-
czas jednej z misji Gemini prze-
mycił na pokład... kanapki. Wyjął 
je, gdy kapsuła znajdowała się 
w kosmosie i poczęstował kole-
gów. Okruszki kanapek zaczęły 
fruwać w kapsule. Zachodziło 
wielkie ryzyko, ze okruszki do-
staną się do elektroniki i zepsują 
ją, w efekcie zabijając załogę. 

O ile Amerykanie brali na 
pokład statków kosmicznych 
kanapki, Rosjanie dawali swoim 
załogantom strzelby. Były zupeł-
nie nieprzydatne w kosmosie, ale 
użyteczne po wylądowaniu. Ro-
syjskie kapsuły zazwyczaj wra-
cały na Ziemię na terenach Sybe-
rii. Roiło się tam od niedźwiedzi. 
Kosmiczna strzelba TR 82 mogła 
spokojnie powalić ważącego do 
tony niedźwiedzia, który miałby 
chrapkę na kosmonautę. 

Najśmieszniejszy epizod 
z wyścigu w kosmos pochodzi 
z misji Apollo 10. Amerykanie 
byli bliscy lądowania na Księży-
cu. Bohaterem sytuacji był po-
nownie astronauta John Young. 
Tym razem nie wziął w kosmos 
kanapek, ale miał problemy żo-
łądkowe. Gdy cały świat wsłu-
chiwał się w komunikaty, Young 
raportował „Znowu mam wiatry. 
Charlie, mam je znowu!”. Całe 
szczęście, mikrofon nie był na 
tyle czuły, by wychwycić efekty 
dźwiękowe potwierdzające sło-
wa astronauty. Young był także 
pierwszym człowiekiem, który 
oficjalnie przeklinał w kosmosie. 

(pw)John Young, pechowy astronauta



OGŁOSZENIA28 Czwartek 26 października 2017 GOLUB–CGD.PL

O
 G

 Ł
 O

 S
 Z

 E
 N

 I 
E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
serwisy
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Auto-Moto

Sprzedam VW Golf IV, 1998 rok, 1,4 
benzyna-mocno doinwestowany. 
Tel. 731 222 577

Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, 
Kowalewo Pomorskie, ul. 
Dworcowa 2, kontakt pod nr. 
Tel. 530 170 270
DREWNO OPAŁOWE, KOMIN-
KOWE, STEMPLE BUDOWLANE 
SPRZEDAM, TEL. 605 338 356
Finanse

Pożyczki do 5000 zł. Kontakt na tel. 
660 964 137

Kupię/Sprzedam

Sprzedam tanio meble do pokoju. 
Stan idealny. Golub-Dobrzyń, tel. 
784 460 027

Sprzedam króliki, tel.  691 383 285

Matrymonialne

Poznam kobietę do na stałe, tel. 603 
509 458

Nieruchomości

Sprzedam dom jednorodzinny, 
parterowy 140 m2 z dużą działką 
w Ostrowitem, tel. 531 795 462

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

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

Sprzedam działkę z drewnianym 
domkiem na Zarębie. Tel. 515 795 
860

Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia dla 3 osób w Kowale-
wie-Pomorskim. Tel. 662 061 
353
Poszukuję kwatery w Kowa-
lewie-Pomorskim dla 3 osób. 
Tel. 662 061 353
Praca

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

Rolnictwo

Kupię knury maciory odbiór z go-
spodarstwa waga gotówka lub prze-
lew 725 804 742

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

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

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

Transport koni, krów i innych zwie-
rząt na terenie całej Polski. Atrakcyj-
ne stawki i fachowe podejście. Tel 
669 450 043
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Rolnictwo

Usługi

Praca

Kupię/Sprzedam

Różne

Węgiel/drewno

Nieruchomości

Matrymonialne

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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Ostatki na góralach 
KOLARSTWO  Sezon kolarski rozpoczynał się i kończy wyści-
gami na rowerach górskich MTB. Jak poradzili sobie młodzi 
sportowcy z Sokoła Wielkie Rychnowo?
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Finałowe zmagania 
Członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Węd-
karskiego „Drwęca” w Golubiu-Dobrzyniu podsumo-
wali sezon. 

Wędkarstwo

W minioną sobotę na jeziorze 
Okonin odbyły się zawody spinin-
gowe z łodzi i brzegu, połączone 
z zakończeniem sezonu wędkar-
skiego 2017 roku. Wzięło w nich 
udział 14 zawodników. Organiza-
torem był zarząd koła miejskiego 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Drwęca” w Golubiu-Dobrzyniu. 

Pierwsze miejsce zajął Piotr 
Chełmoniewicz. Drugi był Dawid 

Chełmoniewicz. Na trzecim miej-
scu uplasował się Sławomir Ka-
miński. Złowione ryby to okonie. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątko-
we puchary i nagrody rzeczowe, 
który ufundował sklep wędkarski 
„Relax” Janusza Frączka. Zawody 
zakończono pieczeniem kiełba-
sek na ognisku i podsumowaniem 
sezonu. 

(Maw), fot. PZW

14 października sześcioro ko-
larzy z Wielkiego Rychnowa udało 
się do Ostrzyc, gdzie odbywały się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików MTB w kolarstwie 
górskim. W skład drużyny wcho-
dzili: Agata Kowalska (SP Wiel-
kie Rychnowo), Paulina Matczak, 
Kacper Sęk (oboje PG Kowalewo 
Pomorskie), Anita Tomaszewska 
(SP Pluskowęsy), Paweł Walenciak 
i Tymoteusz Śliwka (obaj SP Wiel-
kie Rychnowo). Zawody skupiły 
zawodników z północnych wo-
jewództw. Spośród Sokołów naj-
lepiej wypadli: Paulina Matczak, 
która była szesnasta, oraz Paweł 
Walenciak, który wywalczył dwu-
dziestą ósmą pozycję.

(pw), fot. nadesłane

Start kategorii młodziczka,w środku Agata Kowalska Start kat. młodzik, w środku Paweł Walenciak

Od lewej: Paulina Matczak, Anita Tomaszewska i Agata Kowalska
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Głosowanie 
na drużyny

PIŁKA NOŻNA  Największa akcja społeczna w historii polskie-
go sportu wystartowała. Od poniedziałku można głosować na 
drużyny młodzieżowe, by pomóc im spełnić marzenia i wygrać 
unikalne nagrody. Dzięki udziałowi w programie Sportbonus 
Dzieciom pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
rodzice mogą realnie wspierać zespoły, w których trenują ich 
pociechy 

MTB Maraton Golub Dobrzyń 2017 
– miejsca uczestników z Golubia-Dobrzynia i powiatu

Miejsce Imię i nazwisko Miejscowość Kat. 
wiekowa

Miejsce 
w kat.

48 Marek Kucharski Golub-Dobrzyń M4 13

52 Artur Lipiński Elgiszewo M3 18

58 Adam Pilarski Golub-Dobrzyń M3 22

59 Marcin Najder Golub-Dobrzyń M4 15

63 Mirosław Słomski Golub-Dobrzyń M4 17
66 Bartosz Zaostrocew Golub-Dobrzyń M3 25
82 Kamil Kaliski Golub-Dobrzyń M3 31
84 Krzysztof Górecki Golub-Dobrzyń M4 22
86 Małgorzata Lipińska Elgiszewo K4 1
100 Wiesław Lesiak Golub-Dobrzyń M5 5
111 Andrzej Wodzyński Golub-Dobrzyń M5 7
115 Piotr Kozłowski Golub-Dobrzyń M4 27
119 Filip Woszczek Ruziec M1 2
127 Paweł Brzuskiewicz Golub-Dobrzyń M3 48
128 Alan Cotin Golub-Dobrzyń MJ 12
129 Grażyna Mierzejewska Golub-Dobrzyń K3 3
130 Jakub Sarnowski Golub-Dobrzyń M2 24
133 Rafał Sarnowski Golub-Dobrzyń M3 49
135 Dariusz Krzak Golub-Dobrzyń M5 9
143 Łukasz Jaskulski Golub-Dobrzyń MJ 14
145 Wioletta Kucharska Golub-Dobrzyń K3 5
146 Joanna Rzymkowska Golub-Dobrzyń K3 6
147 Marcin Kuźmiński Golub-Dobrzyń M3 28
150 Barbara Tomaszewska-Kopacz Golub-Dobrzyń M2 8
152 Iwona Jaskulska Golub-Dobrzyń K3 5
153 Tomasz Borowski Golub-Dobrzyń M3 51
156 Agnieszka Blokowska Golub-Dobrzyń K4 6

Wspólna zabawa podczas ak-
cji Sportbonus Dzieciom to szan-
sa na spełnienie sportowych ma-
rzeń wszystkich dzieci. Rodzice 
mogą głosować na zespoły swoich 
pociech na stronie www.sportbo-
nus.pl – wystarczy zaznaczyć od-
powiednią drużynę, podać swoje 
imię oraz numer telefonu i goto-
we. W kolejnych etapach akcji ro-
dzice będą mogli gromadzić jesz-
cze więcej punktów także w inny 
sposób, o czym dowiemy się już 
w najbliższych tygodniach. 

Jeśli drużyny, na którą chce-
my zagłosować nie ma jeszcze 
w programie, to nic straconego. 
Warto zapoznać trenera z ak-

cją, bo Sportbonus Dzieciom to 
nie tylko zabawa i emocje, ale 
też realnie wsparcie dla klubów 
i nagrody dla dzieci. Każdy klub, 
który uzbiera 30 głosów rodzi-
ców, otrzyma nagrodę gwaranto-
waną: spersonalizowaną aplikację 
do kontaktu rodziców z trenera-
mi, dzięki której w łatwy sposób 
opiekunowie dowiedzą się o go-
dzinach treningów czy postępach 
pociech, a także obejrzą zdjęcia 
z treningów.

Kluby będą też rywalizować 
o nagrody w tygodniach tema-
tycznych: rodzice z najaktywniej-
szych drużyn wygrają dla swoich 
pociech m.in.: wyjazd na zimowi-

sko, profesjonalny sprzęt spor-
towy, bilety na Wielką Krokiew 
czy mecze reprezentacji Polski 
w piłce nożnej. Nagrodą główną 
dla najlepszych w całej akcji bę-
dzie spotkanie z Olimpijczykami 
przed ich wyjazdem na igrzyska 
w Pjongczangu.

Informacji na temat akcji 
udziela Mateusz Brzeźniak pod 
numerem telefonu 533 062 901 
lub mailowo: m.brzezniak@ar-
skom.pl. Uruchomiono również 
specjalną infolinię Sportbonus 
Dzieciom dla kubów: (22)4691669 
(czynna od poniedziałku do piąt-
ku od 8.00 do 18.00).

oprac. (kl)

Karate

Seminarium karateków
Reprezentanci Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin wzięli udział 
w seminarium instruktorskim i kursie sędziowskim, które przeprowadzono 
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

Specjalistyczne seminarium 
w Wałczu rozpoczęło się 20 paź-
dziernika, a zakończyło dwa dni 
później. Szkolenie organizowała 
Polska Federacja Kyokushin Ka-
rate, a zajęcia prowadzili shihan 
Bogusław Jeremicz (5 dan), shihan 
Artur Wilento (5 dan) oraz Jaro-
sław Rogala – trener kick boxingu. 
Program seminarium obejmował 
zagadnienia związane z metody-
ką treningową grup dziecięcych, 
wykład psychologa sportowego, 
kurs sędziowski, standaryzację 
form kata oraz kwestie ujednoli-
cenia nazewnictwa w dyscyplinie.

Golubsko-Dobrzyński Klub 
Karate Kyokushin w Wałczu re-
prezentowali: Janusz Drywa, 
Tomasz Semeniuk, Anita Matu-
ra, Agnieszka Jarosz, Krzysztof 
Lewandowski i Tomasz Moskal. 
Wszyscy wymienieni brali udział 
w kursie sędziowskim i otrzymali 
nominacje na sędziów klubowych 
oraz krajowych. Zdobyta wiedza 
ma udoskonalić warsztat pracy 
instruktorskiej,  który dotyczy 
głównie pracy z grupami dziecię-
cymi. 

(kl) 
fot. nadesłane

Zwycięskie młodziczki
Pierwszy wygrany mecz w lidze wojewódzkiej pił-
karek ręcznych mają za sobą szczypiornistki UKS-u 
Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie.

Piłka ręczna 

Podopieczne Roberta Bejge-
ra rozpoczęły sezon ligowy od 
zwycięskiego starcia z Junakiem 
Włocławek (23:16). Młode szczy-
piornistki konfrontację z włocła-
wiankami zaczęły w najsilniej-
szym składzie, ale w miarę upływu 
czasu szkoleniowiec dokonał kilku 
roszad w podstawowym zesta-
wieniu, stąd też pierwsza połowa 
pojedynku była wyrównana.

Po zmianie stron domina-
cja ekipy z Kowalewa stała się 
znacznie bardziej widoczna, tym 

samym UKS odniósł premierowe 
i pewne zwycięstwo.

– Liczę, że uda się nam 
triumfować w lidze wojewódz-
kiej bez żadnej porażki. W dalszej 
perspektywie wierzę zaś w medal 
na arenie krajowej – nie ukrywa 
sporych aspiracji trener Bejger.

Wśród młodziczek kowalew-
ski UKS ma dwie drużyny. Naj-
starsza grupa juniorek młodszych 
swoje ligowe potyczki rozpocznie 
dopiero w grudniu.

(kl)
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Ks piłkarz w sezonowym rytmie
PIŁKA NOŻNA  Młodzieżowe drużyny Piłkarza Golub-Dobrzyń mają za sobą kilka gier w ramach ligowych 
rozgrywek. Orlicy z rocznika 2008 jesienną rundę zakończyli na 12. miejscu, zaś żacy, urodzeni w 2009 
roku, mają przed sobą jeszcze jeden punktowany turniej. Sezon młodzików trwa

Przerwa orlików
Drużyna trenera Tomasza 

Niemiry z rocznika 2008 rozegrała 
ostatni turniej w rundzie jesiennej. 
W Wąbrzeźnie osłabiony brakiem 
kluczowych graczy KS Piłkarz prze-
grał z gospodarzami 0:3. Następnie 
młodzi zawodnicy ulegli toruńskiej 
Gwieździe (0:6) i po wyrówna-
nej walce musieli uznać wyższość 
LZS-u Bobrowo (1:3). Bramkę dla 
KS-u w tej konfrontacji strzelił Bar-
tek Witkowski.

– Nasza premierowa runda 
w tej kategorii wiekowej wyglądała 
całkiem nieźle. Ostatecznie uplaso-
waliśmy się na dwunastym miejscu 
w generalnej tabeli, wygrywając 
cztery z czternastu starć. Warto 
zaznaczyć, że większość meczów 
graliśmy ze starszymi przeciwnika-
mi, stąd też osiągane przez nas re-
zultaty należy docenić – zaznacza 
szkoleniowiec golubsko-dobrzyń-
skiego Piłkarza.

Żacy w ligowej czołówce
Trenowani przez Łukasza 

Kierzkowskiego żacy zagrali przed-
ostatni turniej w swojej grupie 
wiekowej. Jako gospodarze impre-
zy zmierzyli się ze ścisłą czołówką 
generalnej klasyfikacji Ligi Żaka – 
Olimpią Grudziądz, UKS-em GOL 

Brodnica i UKS-em Chełmno. KS 
Piłkarz uległ Olimpii i brodnickie-
mu GOL-owi, a pewnie pokonał 
UKS Chełmno i po dwunastu po-
tyczkach ma na swoim koncie dzie-
sięć zwycięstw i dwie porażki. 

– Chłopcy poczynili ogromne 
postępy, zważywszy na to, że tre-

nują razem dopiero od dwóch mie-
sięcy. Wierzę w to, że nadal będą 
się rozwijać – podsumował Kierz-
kowski.

Drużyna zagrała w składzie: 
Nikodem Dąbrowski,Korneliusz 
Dudkiewicz, Marcel Kaszuba,Ma-
teusz Witkowski,Karol Zakrzewski, 

Filip Zaporowicz,Mikołaj Stanicki, 
Filip Quaium.

Młodzicy w grze
Starszy zespół młodzików 

z rocznika 2005 w ostatniej ligowej 
kolejce rozbił rówieśników z LZS
-u Bobrowo 12:2. Drużyna Kamila 
Kuczkowskiego dominowała od 
pierwszego do końcowego gwizd-
ka i zasłużenie zainkasowała trzy 
punkty. Młodzicy 2006 mają za 
sobą wyjazdową konfrontację z Or-
kanem Zławieś Wielka, zakończoną 
remisem 2:2. Bramki dla KS-u zdo-
byli: Eliasz Łukasiewicz i Miko-
łaj Zgardowski, a ekipa zagrała 
w składzie: Paweł Siciński, Szymon 
Dąbrowski, Fabian Kryza, Michał 
Bułkowski, Maciej Celmer, Marcel 
Wiśniewski, Wiktor Kuciński, Eliasz 
Łukasiewicz, Wiktoria Ratyńska, 
Wiktor Zieliński, Joachim Drożdża, 
Kacper Lazarowski, Tymoteusz 
Dudkiewicz oraz Kacper Jabłoński.

(kl), fot. FB KS Piłkarz

PIŁKA NOŻNA  Weekend z punktami 
Pozostałe drużyny z powiatu mają za sobą udany 
weekend. W klasie okręgowej Promień Kowalewo Po-
morskie pokonał na wyjeździe Tor Laskowice Pomor-
skie 3:2 (bramki Łuszczyński 2, Jagielski) i awansował 
na 7. miejsce w tabeli. Iskra Ciechocin po dwóch ligo-
wych porażkach przerwała złą passę i pewnie wygrała 
6:1 z Radzynianką Radzyń Chełmiński, a bohaterem tej 
konfrontacji był strzelec trzech goli Mateusz Wróblew-
ski. Kolejny punkt w IV lidze dopisali sobie również 
gracze Sokoła Radomin (na zdjęciu), remisując 1:1 z fa-
woryzowaną Pogonią Mogilno.

(kl), fot. pogonmogilno.pl

Klęska w Bydgoszczy
Ostatnia w tabeli klasy okręgowej Drwęca Golub-
Dobrzyń z utęsknieniem czeka na zimową przerwę. 
Podopieczni Łukasza Kierzkowskiego ponieśli jede-
nastą ligową porażkę, ulegając Budowlanemu KS-owi 
Bydgoszcz 0:8. 

Piłka nożna 

Sobotnie starcie w Bydgoszczy 
miało bardzo jednostronny prze-
bieg, a Drwęca już po pierwszej po-
łowie przegrywała aż 0:7. Jedynym 
wartym odnotowania wydarze-
niem z tej odsłony był niezwykły 
wyczyn miejscowego napastnika 
Pawła Dudzika, który aż sześć razy 
pokonał bezradnego Rafała Boja-
nowskiego. 

Po zmianie stron MKS zagrał 
nieco lepiej, stracił jednego gola 
i ostatecznie wrócił z Bydgoszczy 
z bagażem ośmiu trafień. W 12. ko-
lejce Drwęca w derbowym starciu 

BKS BydgOSzcz 
vs. 

drwęcA gOluB-dOBrzyń

8 (7:0) 0

Skład

Bojanowski – Pagie A., Zakrzewski, 
Bączkowski, Gołoś, Góral, Niburski, Pagie 
K., Piotrowski, Sitkowski, Studziński (46’ 
Mieszała)

na własnym boisku zmierzy się 
z Iskrą Ciechocin. 

(kl), fot. FB BKS Bydgoszcz

Piłka nożna 

Strzelecki festiwal Pogromu
Drużyna ze Zbójna rozegrała najlepsze od kilku miesięcy spotkanie. Na własnym 
stadionie rozgromiła przeciwników z Zamku Bierzgłowskiego aż 6:0.

– Do meczu przystąpiliśmy 
z wiarą w korzystny wynik i od sa-
mego początku nie pozwalaliśmy 
oponentom z Zamku na zbyt wie-
le – wyjaśnia Jakub Nowicki, po-
mocnik Pogromu. – W 24. minucie 

Mateusz Nowicki wyprowadził nas 
na jednobramkowe prowadzenie, 
pewnie wykorzystując dogodną 
sytuację. Wynik 1:0 utrzymał się do 
końca pierwszej połowy – dodaje 
miejscowy gracz.

Po zmianie stron jedenastka 
ze Zbójna zagrała fantastycznie. 
W 48. minucie Dariusz Grochocki 
efektowną główką strzelił gola na 
2:0, a siedem minut później swoją 
drugą bramkę zanotował Nowic-
ki. Między 62., a 70. minutą fani 
Pogromu oglądali show Mateusza 
Modrzejewskiego. Najlepszy strze-
lec drużyny popisał się klasycznym 
hat-trickiem i przypieczętował bar-
dzo wysoki triumf Zbójna. 

– Wszyscy możemy być dumni 
z zaangażowania włożonego w tę 
potyczkę. Wysoka skuteczność po-
zwoliła pewnie dopisać ważne trzy 
punkty, a my mamy nadzieję, że 
sobotnią dyspozycję podtrzyma-

POgrOM zBójNO 
VS.

zAMeK BIerzgŁOwSKI

6 (1: 0) 0
Gole

Nowicki Mateusz 24’,55’, Grochocki 
Dariusz 48’, Modrzejewski Mateusz 

62’, 65’, 70’

Skład

Jarzębowski – Grabkowski, Skrzeszewski 
D, Betlejewski – Dolecki, Dąbrowski, 
Grochocki, Nowicki J, Wróblewski – Nowicki 
M, Modrzejewski

my jak najdłużej i przesuniemy się 
w górę ligowej klasyfikacji – kończy 
Jakub Nowicki.

W następnej kolejce Pogrom 
zagra na wyjeździe z aktualnie 
trzecią drużyną A-klasy – Unisłavią 
Unisław. 

(kl), fot. archiwum


