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GMINA ZBÓJNO  Pół wieku szkoły

GOLUB-DOBRZYŃ  Święto kolarzy 

W piątek 13 października Szkoła Podstawowa w Klonowie obchodziła 
50-lecie istnienia. W uroczystości wzięli udział m.in. absolwenci, obecni 
uczniowie oraz przedstawiciele samorządu. Jubileusz był dobrą okazją do 
przypomnienia najważniejszych wydarzeń w historii placówki. Więcej na 
stronie 6. 

(ToB)
fot. (Maw)

W sobotę do Golubia-Dobrzynia przyjechali kolarze z całego kraju, by 
wziąć udział w trzeciej edycji wyścigu „Agrolok MTB Marathon”.  Trasę 
prowadzącą m.in. przez Sokołowskie Rumunki, Sokołowo, Węgiersk, Pa-
liwodziznę i Nowogród pokonało ponad 250 zawodników. Wśród nich nie 
brakowało reprezentantów naszego miasta i powiatu. Relacja z zawodów 
na stronie 31. 
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Śmierć na torach 
KOWALEWO POMORSKIE  W sobotę w Wielkim Rychnowie 
na niestrzeżonym przejeździe kolejowym osobowy golf wjechał 
wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierująca autem 32-letnia 
mieszkanka gminy Kowalewo Pomorskie zginęła na miejscu 
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GOLUB-DOBRZYŃ
Handlował podróbkami 
Funkcjonariusze KWP w Bydgoszczy 
zatrzymali 30-letniego mieszkańca 
powiatu golubsko-dobrzyńskiego, 
który w internecie oferował towa-
ry sygnowane znakami światowych 
marek odzieżowych. Mężczyźnie 
grozi do 5 lat więzienia 

str. 5

GOLUB-DOBRZYŃ
Święto uczniów i nauczycieli
W ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, 
przy okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, pamiętano nie tylko o obec-
nych nauczycielach.

O G Ł O S Z E N I E
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Do tragicznego w skutkach 
wypadku doszło około 12.45. Dy-
żurny golubsko-dobrzyńskiej poli-
cji otrzymał zgłoszenie o zderzeniu 
auta osobowego z pociągiem, na 
przejeździe kolejowym w Wielkim 
Rychnowie. 

– Ze wstępnych ustaleń mun-
durowych wynika, że kierująca 

osobowym vw golfem mieszkan-
ka gminy Kowalewo Pomorskie, 
z nieustalonych do chwili obecnej 
przyczyn, na niestrzeżonym prze-
jeździe kolejowym wjechała wprost 
pod nadjeżdżający pociąg osobowy 
dalekobieżny. W wyniku uderzenia 
kierująca, która podróżowała sama, 
poniosła śmierć na miejscu.

Kobieta wjechała pod skład re-
lacji Wrocław-Białystok. Pociągiem 
podróżowało około 300 pasaże-
rów, ale nikt z nich nie ucierpiał. 
Uszkodzona została jedynie loko-
motywa. Na miejscu do późnych 
godzin wieczornych pracowali poli-
cjanci pod nadzorem prokuratora. 
Usuwaniem skutków tragedii zaj-
mowała się Państwowa Straż Po-
żarna w Golubiu-Dobrzyniu, a za-
wodowcom pomagały jednostki OSP 
z: Kowalewa Pomorskiego i Wiel-
kiego Rychnowa. Okoliczności 
i przyczyny tego wypadku wyjaśni 
prokuratorskie śledztwo.

(ToB)
fot. PSP w Golubiu-Dobrzyniu
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Handlował podróbkami 
GOLUB-DOBRZYŃ  Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Cy-
berprzestępczością KWP w Bydgoszczy zatrzymali 30-letniego 
mieszkańca powiatu golubsko-dobrzyńskiego, który w inter-
necie oferował towary sygnowane znakami światowych marek 
odzieżowych. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności 
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Okrągła rocznica 
Golub-Dobrzyń

– Policjanci zwalczający na 
co dzień przestępczość w sieci, 
w toku prowadzonych czynności, 
zwrócili uwagę na zamieszczone 
na jednym z popularnych por-
tali sprzedażowych ogłoszenia 
– informuje Kamila Ogonowska 
z KWP w Bydgoszczy. – Jego au-
tor oferował torebki, obuwie, 

ubrania, biżuterię i inne różne-
go rodzaju akcesoria sygnowane 
znakami firmowymi światowych 
domów mody. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie ich po-
dejrzanie niska cena. Sprzedaw-
ca żądał za każdy produkt kwotę 
kilkuset złotych, gdy tymczasem 
w firmowych sklepach interne-

towych czy stacjonarnych trzeba 
za nie zapłacić od kilku do nawet 
kilkunastu tysięcy złotych. Poli-
cjanci ustalili adresata anonsów 
i jego miejsce zamieszkania.

W środę funkcjonariusze 
z KWP przyjechali do powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego, gdzie 
w towarzystwie policjantów 
z KPP w Golubiu-Dobrzyniu na-
mierzyli podejrzanego o niele-
galny handel 30-latka. W jego 
domu i aucie policjanci znaleźli 
podrobione towary. Mundurowi 
dotarli też do jego warszawskie-
go mieszkania, gdzie także znaj-
dowały się produkty. 

W sumie policja zabezpie-
czyła kilkadziesiąt sztuk torebek, 
zegarków, obuwia i bielizny, na 
których można było znaleźć pod-
robione logo popularnych firm. 
Przedstawiciel jednego z koncer-
nów wycenił straty na minimum 
60 tys. zł. 

Zatrzymanemu 30-latkowi 
grozi od 6 miesięcy do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

oprac. (ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Region

Szansa dla firm
Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił konkurs dla 
przedsiębiorców „Liderzy Innowacji Pomorza i Ku-
jaw”. Propozycje można nadsyłać do 27 października. 

W konkursie mogą wy-
startować mikro, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa z regionu, 
przedsiębiorstwa akademickie 
oraz jednostki naukowe/zespoły 
badawcze, które osiągają sukcesy 
w opracowywaniu lub wdrażeniu 
innowacyjnej technologii, pro-
duktu lub usługi.

Oceniane będą projekty nie 
starsze niż mające dwa pełne 

lata kalendarzowe poprzedzają-
ce dzień zgłoszenia do konkursu. 
Laureaci otrzymają tytuł „Lide-
ra Innowacji Pomorza i Kujaw” 
oraz nagrody ufundowane przez 
organizatorów konkursu: Urząd 
Marszałkowski w Toruniu oraz 
Toruńską Agencję Rozwoju Re-
gionalnego. Uczestnikom szcze-
gólnie wyróżniającym się w skali 
regionu może zostać przyznany 

również certyfikat „Innowacyjnej 
Marki Regionu InnoMaRe. Made 
In Kujawsko-Pomorskie”.

Udział w konkursie jest bez-
płatny. Zgłoszenia należy prze-
syłać do piątku 27 października. 
Formularz oraz regulamin moż-
na znaleźć na stronie www.lide-
rzy.tarr.org.pl. Więcej informacji 
można uzyskać w biurze Enter-
prise Europe Network: tel. 56 699 
54 81; e-mail: liderzy@tarr.org.pl.

Ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagród odbędzie się 30 
listopada, podczas uroczystej gali  
Forum Ekspansji w Hotelu Bulwar 
w Toruniu: 

(ToB)

W minioną sobotę na golubskim zamku jubileusz 10-
lecia obchodziło Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. 
W uroczystości wzięło udział blisko 100 gości z całej 
Polski, w tym przedstawiciele dobrzyńskich rodów 
szlacheckich. 

Zgromadzenie DTN przyjęło 
uchwałę w sprawie nowego wize-
runku herbu Ziemi Dobrzyńskiej 
oraz flagi tej ziemi. Dziesiątym 
z kolei honorowym członkiem 
DTN został jego wiceprezes, poseł 
na Sejm RP Jan Krzysztof Arda-
nowski. Z okazji jubileuszu wyda-
ny został również dziesiąty tom 
„Rocznika Dobrzyńskiego”. 

Przypomnijmy, na czele DTN 
stoi prof. Mirosław Krajewski. 
W towarzystwie działa również 
grupa mieszkańców Golubia-Do-
brzynia i okolic. Honorowym 
członkiem DTN był także zmarły 
w tym roku świętej pamięci Jan 
Jagodziński, którego wspominano 
na spotkaniu. 

Tekst i fot. (szyw)

W jubileuszu wzięło udział prawie 100 osób  niemal z całej Polski

Na czele DTN stoi historyk prof. Mirosław Krajewski
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 Kobieta poinformowała 
o zgubieniu telefonu (o wartości 
550 zł) golubsko-dobrzyńskich 
funkcjonariuszy. Mundurowi 
ustalili, że związek z tą sprawą 
może mieć 54-letni mężczyzna. 
Mieszkaniec Golubia-Dobrzynia 
przyznał, że znalazł na jednej 
z ulic miasta nowy i sprawny 
telefon komórkowy, z którego 
postanowił korzystać, nie mając 
świadomości, że rzecz znalezio-
ną należy oddać.

Policjanci odzyskali telefon 
i przekazali go właścicielce. KPP 
przypomina, że jakiekolwiek 
znalezione przedmioty nie mogą 

być traktowane przez znalazcę 
jak własność.

– W takich sytuacjach na-
leży podjąć czynności mające 
na celu ustalenie właściciela 
i oddanie rzeczy – przypomina 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP. – Jeśli nie jest to możliwe, 
należy przekazać taką informa-
cję do biura rzeczy znalezionych 
lub do najbliższej jednostki po-
licji.

Nieuczciwemu znalazcy za 
przywłaszczenie telefonu grozi 
do trzech lat pozbawienia wol-
ności. 

(ToB) 

Nieuczciwy znalazca 
Policjanci odzyskali telefon, który na ulicy zgubiła 
mieszkanka Golubia-Dobrzynia. Okazało się, że ko-
mórkę znalazł 54-latek, ale zapomniał go oddać. 

Golub-Dobrzyń

POWIAT  Od sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są 
przyznawane na nowych zasadach, a od września uległ zmia-
nie wygląd tych dokumentów 
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 Na mocy nowelizacji usta-
wy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych i nie-
których innych ustaw, zmia-
nie uległy zasady przyznawania 
i wydawania legitymacji osoby 
niepełnosprawnej. Od 1 sierpnia 
legitymacja wystawiana jest na 
wniosek osoby niepełnosprawnej, 
która składając go, musi przed-
stawić do wglądu prawomocne 
orzeczenie o niepełnosprawności 
albo o stopniu niepełnosprawno-
ści. Okres ważności legitymacji 
nie może być dłuższy niż: 5 lat 
w przypadku legitymacji doku-
mentujących niepełnosprawność 
i 10 lat w przypadku legitymacji 
dokumentujących stopień nie-

pełnosprawności wystawionych 
osobom, które nie ukończyły 60 
roku życia. W sytuacji gdy osoba 
niepełnosprawna posiada więcej 
niż jedno orzeczenie, legitymację 
wystawia się na podstawie ostat-
niego prawomocnego orzeczenia. 
Dokumenty wydane przed zmia-
nami zachowują swoją ważność 
na czas w nich określony.

Nowe przepisy wprowadziły 
też zmiany w wyglądzie legity-
macji. Przewidują one możliwość 
zamieszczenia informacji doty-
czących stopnia niepełnospraw-
ności oraz symbolu przyczyny 
niepełnosprawności. Dane te 
będą zamieszczane wyłączenie 
za pomocą kodu QR, jedynie na 
wniosek osoby zainteresowanej 

lub przedstawiciela ustawowego 
dziecka. Nowe legitymacje druko-
wane będą na spersonalizowanej 
karcie wykonanej z poliwęglanu. 
Produkcją blankietów będzie zaj-
mowała się firma zewnętrzna, 
wyłoniona przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. 

Dzięki legitymacji osoby nie-
pełnosprawne mogą korzystać 
z ulg i zniżek np. w środkach pu-
blicznego transportu zbiorowego. 
Wszelkich wyjaśnień i szczegó-
łowych informacji udziela Po-
wiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Golubiu-
Dobrzyniu, ul. J. G. Koppa 1. 

oprac. (pg)

Legitymacje
dla niepełnosprawnych 

Podziękowali belfrom  
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Golub-
Dobrzyń odbyły się w tym roku w Szkole Podstawo-
wej w Węgiersku. 

Gmina Golub-Dobrzyń 

Podczas uroczystości wrę-
czone zostały nagrody wójta oraz 
krótko przedstawiono dokonania 
nagrodzonych pedagogów. 

– Czasem mówi się różnie 
o pracy nauczycieli, ale choćby te 
dzisiejsze prezentacje nagrodzo-
nych pokazują, jak zaangażowani 

potrafią być ludzie wykonujący 
ten zawód, a właściwie pełniący 
tą służbę – podsumował Bogdan 
Jagielski, przewodniczący rady 
gminy.

Do życzeń przyłączył się także 
wójt Marek Ryłowicz, który przy-
bliżył kwestie zmian w oświacie, 

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do podziękowania nauczycielom

które weszły w życie w tym roku. 
Włodarz mówił także o planach na 
przyszłość. 

– Gmina jest bardzo zaanga-
żowana w rozwój oświaty i stara-
my się robić jak najwięcej, by wyjść 
z ofertą do rodziców – tłumaczył 
wójt. – Naszym najnowszym 
powodem do dumy jest żłobek 
w Ostrowitem. Złożono kolejne 
wnioski na setki tysięcy złotych, 
dotyczące przedszkoli. W przy-
szłości stanie się także konieczne 
rozbudowanie dotychczasowych 
placówek szkolnych, by warunki 
w nich były jak najlepsze.

Dla obecnych na spotkaniu 
mieszkańców Węgierska i Maci-
kowa najważniejsza była infor-
macja dotycząca chodnika w tej 
miejscowości. Wniosek pomyślnie 
przeszedł weryfikację i niebawem 
dzieci dojeżdżające do szkoły będą 
bardziej bezpieczne. 

Tekst i fot. (pw)
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Pląchoty to malutkie sołectwo po-
łożone najdalej od siedziby gminy Golub-Dobrzyń. Kieruje nim 
nowo wybrany sołtys Roman Węglerski

R E K L A M A

Jedni już mają, 
drudzy wciąż walczą 
6 października w Szkole Podstawowej w Nowogro-
dzie oficjalnie oddano do użytku nową toaletę. Re-
mont był możliwy dzięki zwycięstwu w ogólnopol-
skim konkursie „Wzorowa łazienka”. 

Gmina Golub-Dobrzyń

W przedterminowych wybo-
rach sołeckich Węglerski nie miał 
żadnej konkurencji. Głosowali na 
niego wszyscy obecni na wybo-
rach tj. 27 osób. Tym samym pan 
Roman podtrzymał długoletnią 
tradycję, bowiem pierwszy sołtys 
z rodziny Węglerskich objął stano-
wisko 47 lat temu. Obecny sołtys 
jest kawalerem, prowadzi  gospo-
darstwo rolne o powierzchni 14 
hektarów. W sołectwie Pląchoty 
zamieszkuje 120 osób. Większość 
z nich prowadzi średnie gospo-

darstwa rolne o powierzchni do 
20 hektarów. 

– Jak małe sołectwo to 
i mały budżet?

– Budżet naszego sołectwa 
wynosi tylko niecałe 14 tys. zł. 
Większość z niego, bo aż 8 tys. zł 
przeznaczyliśmy na utrzymanie 
dróg lokalnych. Na naszym tere-
nie posiadamy około kilometra 
dróg polnych, o które na bieżąco 
musimy dbać na tyle, aby były 
przejezdne. Obecne warunki po-
godowe temu nie sprzyjają. Na 
utrzymanie świetlicy wiejskiej 
przeznaczamy 3 tys. zł. Pozosta-
ła część funduszu sołeckiego jest 
wykorzystywana na cele integra-
cyjne. 

– Czy mieszkańcy chętnie 
angażują się w działalność kul-
turalną?

– Ta działalność jest na śred-
nim poziomie. Życie kulturalne 
jest skupione wokół świetlicy. 
Dwa lata temu przeszła ona ge-
neralny remont i obecnie jest 
w bardzo dobrym stanie. Organi-
zujemy w niej wszelkiego rodzaju 
imprezy np. zabawę sylwestrową, 

andrzejki. Spotykamy się również 
na Dzień Kobiet. Co roku jest tak-
że organizowany festyn na poże-
gnanie wakacji z ogniskiem i róż-
nym zabawami dla dzieci. Rada 
sołecka chce również zaprosić 
mieszkańców na wyjazd do kina.

– Czy jako nowy sołtys 
może pan liczyć na wsparcie 
władz samorządowych?

– Spotkałem się z miłym 
przyjęciem. Prowadzę szereg roz-
mów z wójtem na temat mojego 
sołectwa m.in. o nowym ogro-
dzeniu wokół świetlicy. Liczę na 
to, że przy wsparciu gminy w naj-
bliższych latach ono powstanie. 
Wystąpiłem również do władz 
samorządowych województwa 
o dofinansowanie budowy placu 
zabaw dla dzieci. Wsparła mnie 
w tym oczywiście gmina. Myślę, 
że ta współpraca będzie się dalej 
rozwijać, a moja działalność so-
łecka przyniesie korzyści dla lo-
kalnego społeczeństwa.

Rozmawiał i fot. 
Marek Wiśniewski

Toaleta była dostępna dla 
uczniów już od 4 września, ale 6 
października oficjalnie podsumo-
wano akcję, w którą zaangażowa-
ła się kilka miesięcy temu spo-
łeczność szkolna. Dzieci, rodzice 
i nauczyciele walczyli o głosy 
w konkursie „Wzorowa łazienka”, 
który organizuje co roku firma 
Domestos.  

Dyrektor szkoły Renata Pi-
skorska złożyła podziękowania 
dla wszystkich tych, którzy an-
gażowali się w głosowanie. Rada 

rodziców przygotowała dla gości 
uroczystości ognisko, a nauczy-
ciele zapewniali gry i zabawy przy 
muzyce. Na deser był także tort. 

Przypominamy, że obecnie 
w tym samym konkursie uczest-
niczy Szkoła Podstawowa w Lise-
wie.  Zachęcamy do oddawania 
głosów na tę placówkę. Wystar-
czy wejść na stronę internetową: 
www.wzorowalazienka.pl. 

(pw)
fot. nadesłane

Gmina Zbójno

Konsultują studium 
W gminie Zbójno powstaje studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. Na jego opracowanie oraz konsultacje gmina pozyskała 
dofinansowanie. 

W ostatnim spotkaniu, które 
odbyło się w minionym tygodniu, 
oprócz mieszkańców uczestniczy-
li również: moderator Piotr Zwa-
rycz, Aleksandra Lewna – przed-
stawicielka Biura Urbanistyki i 
Architektury z Torunia, Łukasz 

Broniszewski – prezes zarządu 
Fundacji Stabilo i przedstawiciele 
urzędu gminy. 

Mieszkańcy nadal mogą 
uczestniczyć w konsultacjach wy-
pełniając ankietę, którą należy 
wrzucić do urn znajdujących się 

w urzędzie gminy oraz ośrodku 
zdrowia w Działyniu. Osoby, które 
wypełnią ankietę i metrykę, we-
zmą udział w losowaniu nagrody.

(szyw)
fot. UG Zbójno Ostatnie konsultacje gminnego studium odbyły się w minionym tygodniu
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Święto uczniów i nauczycieli
GOLUB-DOBRZYŃ  W ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, przy okazji Dnia Edukacji Narodowej, pamiętano 
nie tylko o obecnych nauczycielach. Podziękowania otrzymali także emerytowani pedagodzy, a na wy-
różnienia mogli liczyć uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach i olimpiadach 

R
 E K L A M

 A

Od początku roku szkolnego 
Zespołem Szkół nr 2 w Golubiu-
Dobrzyniu, potocznie nazywa-
nym „Rolnikiem”, kieruje nowa 
dyrektor Agnieszka Brzostowska. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
placówka zorganizowała w Domu 
Kultury specjalną uroczystość. 

Uczniowie trzech klas pierw-
szych: technikum organizacji re-
klamy, technikum ekonomicznego 
oraz połączonego technikum rol-
niczego i informatycznego złożyli 
uroczyste ślubowanie. Wyróż-
niono również uczniów, którzy 
w minionym roku szkolnym zdo-
byli indeksy na wyższe uczulenie 
oraz osiągnęli bardzo dobre wy-

niki w konkursach i olimpiadach. 
W tym gronie znaleźli się: Szymon 
Jankowski, Szymon Nadolny oraz 
Jan Osmoła. 

Nagrodę starosty z okazji DEN 
otrzymał Wiesław Dąbek. Dyrektor 
szkoły wręczyła nagrody i podzię-
kowania: Katarzynie Cieciurskiej, 
Justynie Jagodzińskiej, Gabrieli Ka-
liskiej, Alicji Sulkowskiej oraz Rafa-
łowi Szynkiewiczowi i Szymonowi 
Wiśniewskiemu. 

Spotkanie było również oka-
zją, aby podziękować za wielolet-
nią pracę na rzecz szkoły emery-
towanym nauczycielom, którzy 
zostali zaproszeni na uroczystość. 

(red), fot. ZS2
Pamiątkowa fotografia obecnych i emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół nr 2

Wyróżniono również uczniów: Szymona Jankowskiego, 
Szymon Nadolnego oraz Jana Osmołę

Pirat bez prawka 
W niedzielę w Dulsku golubsko-dobrzyńscy policjan-
ci zatrzymali 22-latka, który kierował peugeotem bez 
uprawnień, przekroczył prędkość i zlekceważył kon-
trolę drogową. 

Gmina Radomin 

Funkcjonariusze prowadzili 
standardową kontrolę około połu-
dnia w Dulsku, w gminie Radomin. 

– Około godz. 12.10 ujawnili 
kierującego osobowym peugeotem, 
który przekroczył dozwoloną pręd-
kość i pomimo wyraźnych poleceń 
policjanta, nie zatrzymał się, ucie-
kając z miejsca zdarzenia – tłuma-
czy asp. sztab. Małgorzata Lipińska. 
– Mundurowi, którzy ruszyli w po-
ścig potrzebowali kilku minut, aby 
ustalić miejsce, gdzie schronił się 
kierowca peugeota. Okazał się nim 
22-letni mieszkaniec gminy Rado-
min, który co prawda podczas za-

trzymania był trzeźwy, jednak nie 
posiadał uprawnień do kierowania 
pojazdami oraz dowodu rejestra-
cyjnego auta.

Teraz nieodpowiedzialnego 
kierowcę czekają spore kłopoty. 22-
latek odpowie za kilka wykroczeń: 
nadmierną prędkość, jazdę bez do-
wodu rejestracyjnego, kierowanie 
bez uprawnień i niezatrzymanie 
się do kontroli drogowej. Mężczyź-
nie grozi kara grzywny do 5 tys. zł, 
a nawet areszt. 

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń
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Dzieci przygotowały program artystyczny

Na spotkaniu obecni byli samorządowcy gminni i powiatowi

50 lat minęło… 
GMINA ZBÓJNO  W  piątek 13 października, w przeddzień świę-
ta edukacji,  Szkoła Podstawowa w Klonowie obchodziła jubile-
usz 50-lecia istnienia

O
 G

 Ł O
 S Z E N

 I E

Dokładnie 50 lat temu, w 1967 
roku, został ukończony i odda-
ny do użytku budynek obecnej 
szkoły w Klonowie. Nauka jednak 
odbywała się we wsi już wcze-
śniej.

– Zajęcia były prowadzone 
w kilku pomieszczeniach budyn-
ku dawnego zarządcy majątku 
w Klonowie – wspomina ks. prof. 
Józef Dębiński, absolwent szkoły, 
a obecnie wykładowca w Wyższej 
Szkole Medialnej i Kultury w To-
runiu.

Starania o nowy budynek 

trwały wiele lat. Dopiero wspól-
ne wysiłki ówczesnego dyrektora  
Henryka Radomskiego i miej-
scowej społeczności umożliwiły 
wybudowanie szkoły w czynie 
społecznym. Placówka od tamtej 
pory wielokrotnie się zmieniała, 
na poziomie edukacji oraz in-
frastruktury. Powstawały nowe 
sale lekcyjne, zaplecze socjalne. 
W ostatnich latach utworzono 
sale komputerowe, klasy posia-
dają tablice interaktywne. Każdy 
uczeń ma dostęp do internetu.  
Powstało boisko wielofunkcyjne 

i plac zabaw dla dzieci.
– W budynku, oprócz szkoły 

podstawowej, mieści się również 
punkt przedszkolny, do którego 
uczęszcza 15 dzieci w wieku 3-5 
lat – mówi obecna dyrektor Bar-
bara Walaszczyk. – Ponadto jest 
oddział zerowy, który skupia 19 
uczniów. Łącznie w naszej pla-
cówce uczy się  109 podopiecz-
nych. Wszystko to wspaniale 
funkcjonuje, dzięki dużemu za-
angażowaniu rodziców, którzy 
wsparli naszą szkołę fizycznie 
i materialnie, kładąc nową elewa-

Pamiątkowa fotografia uczestników jubileuszu

cję na budynku, oraz władz sa-
morządowych gminy Zbójno.

Uroczystość 50-lecia szko-
ły odbyła się w myśl motta „Są 
miejsca, czasy i ludzie, których 
się nie zapomina”. Gościli na niej 
byli i obecni uczniowie, a także 
rodzice i władze samorządowe 
gminy Zbójno z wójt Katarzyną 
Kukielską na czele. Starostwo 
Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu 
reprezentował natomiast członek 
zarządu powiatu i jednocześnie 
sekretarz gminy Zbójno Jacek 
Foksiński.  Życzeniom i podzię-
kowaniom nie było końca.

Dla Renaty Gumińskiej, ab-
solwentki szkoły, jubileusz był 
okazją do zadumy i wspomnień. 

– Do szkoły w Klonowie za-
częłam chodzić w latach 1975-1983 
i to od razu do czwartej klasy – 

wspomina pani Renata. – Moim 
wychowawcą i jednocześnie na-
uczycielem od wszystkiego był 
Stefan Stancelewski. W tamtych 
latach klasy były bardzo liczne. 
Nieraz miały po 30 uczniów, jed-
nak w ostatnim roku było ich już 
tylko 14. Im mniejsze klasy, tym 
więcej wiedzy na lekcjach. Pamię-
tam jak dziś, że po zakończeniu 
szkoły jeden z kolegów z tej ra-
dości wyrzucił swoje książki do 
jeziora. Z niektórymi  znajomymi 
z tamtych lat mam kontakt do 
dzisiaj.

Spotkanie uświetnił występ 
artystyczny obecnych uczniów. 
Wszyscy chętni mogli również 
otrzymać folder na temat szkoły 
w Klonowie, opracowany przez 
byłą dyrektor Annę Błaszkiewicz.

Tekst i fot. (Maw)

Renata Gumińska wspominała szkolne lata
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wystawa
to tylko początek 

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W sobotę 14 października na go-
lubskim zamku została otwarta wystawa rzeźby Cezarego Kno-
pika. Ma to być wstęp do nowego rozdania w sferze kultury 
w gminie Golub-Dobrzyń

GMINA RADOMIN  Najlepszy w województwie

12 października na Zamku Golubskim odbyły się eliminacje wojewódzkie 
konkursu krasomówczego. Najlepszy okazał się Nikodem Stasiak, uczeń 
klasy piątej  SP w Płonnem, który zaprezentował tekst „Janka Chmielew-
skiego wspominanie...”. W listopadzie Nikodem będzie reprezentował wo-
jewództwo kujawsko-pomorskie w Legnicy w finale ogólnopolskim. Opie-
kunem ucznia jest Dawid Stachowski. Gratulujemy! 

(ToB), fot. nadesłane

Pierwszaki 
po ślubowaniu 
W środę 11 października Zespół Szkół w Zbójnie zorga-
nizował uroczystość ślubowania i pasowania uczniów 
klasy pierwszej. 

Gmina Zbójno 

Bohaterowie uroczystości 
pod kierunkiem Marzeny Sul-
kowskiej przygotowali część ar-
tystyczną zatytułowaną ,,Jestem 
uczniem”. Tradycyjnie pierwszo-
klasiści złożyli uroczyste ślubo-
wanie i od tego dnia stali się peł-
noprawnymi uczniami Zespołu 
Szkół w Zbójnie. 

– W obecności grona pedago-
gicznego, rodziców, zaproszonych 
gości i społeczności szkolnej obie-
cali, że będą godnie reprezento-
wać dobre imię szkoły, sumiennie 
wypełniać obowiązki ucznia, oka-
zywać szacunek nauczycielom, 
rodzicom oraz koleżankom i ko-

legom – tłumaczy wychowawczy-
ni Marzena Sulkowska. 

Następnie odbyło się paso-
wanie na ucznia, którego dokonał 
dyrektor szkoły Dariusz Kosow-
ski przez dotknięcie ,,magicznym 
ołówkiem”. Dzieci otrzymały upo-
minki od wychowawczyni, swoich 
kolegów i koleżanek z klasy dru-
giej, samorządu uczniowskiego, 
rady rodziców oraz wójt gminy 
Zbójno Katarzyny Kukielskiej. 
Po części artystycznej uczniowie 
udali się na słodki poczęstunek, 
przygotowany przez rodziców. 

(ToB)
fot. nadesłane

r e K L a M a  W  C G D
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Uczniowie o bezpieczeństwie 
Toruński WOrD oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy organizują konkurs pla-
styczny dla przedszkoli i szkół podstawowych pod hasłem „Na drodze świeć przy-
kładem”. Prace można nadsyłać do 13 listopada. 

Celem konkursu jest propago-
wanie bezpiecznego zachowania 
i poruszania się po drogach pu-
blicznych, uświadomienie dzieciom 
jak ważne dla ich bezpieczeństwa 
jest to, aby były widoczne dla pozo-
stałych uczestników ruchu drogo-
wego oraz zachęcenie do noszenia 
elementów odblaskowych w wa-
runkach ograniczonej widoczności. 

Prace muszą poruszać tema-
tykę konkursu. Należy je wykonać 
w formacie a3, techniką dowolną. 
Przy ocenie będą brane pod uwagę 

takie aspekty jak: zrealizowanie te-
matu, obecność elementów odbla-
skowych, pomysłowość i estetyka. 

W konkursie mogą uczestni-
czyć dzieci pięcio- i sześcioletnie 
oraz uczniowie szkół podstawo-
wych (praca indywidualna). Z jed-
nej szkoły lub przedszkola można 
nadesłać nie więcej niż 10 prac. 
Ponadto na odwrocie należy po-
dać: nazwę, adres i numer telefonu 
szkoły lub przedszkola; imię i na-
zwisko oraz wiek wykonawcy pracy 
plastycznej; imię i nazwisko na-

uczyciela pod kierunkiem, którego 
praca została  wykonana (numer 
telefonu).

Prace należy przesłać do 13 
listopada 2017 r. na adres: Woje-
wódzki Ośrodek ruchu Drogowego 
w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Po-
lna 109/111, z dopiskiem „konkurs”. 
Wręczenie nagród odbędzie się 
24 listopada 2017 r. o godz. 14.00 
w Centrum edukacji Komunikacyj-
nej Wojewódzkiego Ośrodka ruchu 
Drogowego w Toruniu. 

(ToB)

Cezary Knopik to artysta zwią-
zany z Grudziądzem, ale także 
z gminą Golub-Dobrzyń, gdzie spę-
dza pewną część roku w okolicach 
jeziora Grodno. 

– Mam za sobą ponad 100 wy-
staw, ale tę w Golubiu-Dobrzyniu 
przeżywam wyjątkowo mocno, po-
nieważ jestem tu wśród swoich. Od 
27 lat pomieszkuję w Nowogrodzie. 
To moja druga wystawa w Golubiu-
Dobrzyniu. Pierwsza miała miejsce 
w 2000 roku – opowiada artysta.

Na otwarciu wystawy gościło 
wielu mieszkańców Grudziądza, 
na czele z prezydentem, władze 
miasta i gminy oraz gospodarze – 
przedstawiciele Oddziału PTTTK 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

ekspozycję będzie można 
oglądać do 15 grudnia. Mieści się 
w trzech salach zamku. Inicjatorem 
wystawy był wójt gminy Golub-Do-

brzyń Marek ryłowicz, który chce 
w ten sposób rozpocząć nowy etap 
w rozwoju gminy:

– Do tej pory skupialiśmy się 
na dziedzinach takich jak inwesty-
cje czy edukacja, a teraz przychodzi 
czas na kulturę. W gminie działa 
obecnie wiele stowarzyszeń, które 
pełnią rolę kulturalną, ale ruszyły 
prace nad strategią rozwoju kultu-
ry gminy. Nasz samorząd nie posia-
da jeszcze miejsca, gdzie można by 
zaprezentować taką wystawę, ale 
mamy ciekawy obiekt w Ostrowi-
tem, który mógłby pełnić repre-
zentacyjną rolę.

6 października władze gminy 
podpisały umowę na sporządze-
nie strategii rozwoju kultury.  Do-
kument ma powstać do 31 marca 
przyszłego roku.

Tekst i fot. (pw)
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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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Przygotowania do sezonu

Ubezpieczamy jesienią 

Przedstawiciele weterynarii spotkali się w Puławach, 
by omówić sposoby zapobiegania inwazji ptasiej 
grypy. 

Trwa okres, w którym rolnicy zawierają umowy ubez-
pieczenia upraw. Ta forma zabezpieczenia wciąż nie 
jest zbyt popularna.

Grunty

Wydarzenie

Nowości w dzierżawach 
1 września powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zajmuje się on m.in. 
dzierżawą gruntów państwowych. Zmieniły się niektóre przepisy dotyczące dzier-
żaw.

Zjazd sadowników 
16 listopada w Przysieku odbędzie się ósmy Zjazd Sadowników Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego. 

Prewencja

FinanseChcą wyższych stawek 
SAMORZĄD ROLNICZY  W ubiegłym tygodniu podaliśmy staw-
ki dopłat za materiał siewny. Nie spełniają one nadziei środo-
wiska

Grypa z przełomu 2016 i 2017 
r. była wyjątkowo uciążliwa, a co 
gorsza, niosła za sobą proble-
my ekonomiczne dla hodowców. 
Najtrudniejsze były utrudnienia 
w eksporcie mięsa. Obecnie ptasia 
grypa występuje ogniskowo w Za-
chodniej Europie. Nosicielami wi-
rusa są dzikie ptaki – najczęściej 
kaczki i łabędzie. Służby wetery-
naryjne wciąż uczulają rolników, 
by w miarę możliwości utrzy-
mywali domowe ptactwo w za-
grodzie. Najwięcej przypadków 

zachorowań w gospodarstwach 
odnotowywano tam, gdzie istnia-
ły małe sztuczne zbiorniki wod-
ne, np. stawy. 

Na dobrą sprawę nie da się 
uchronić kraju przed ptasią gry-
pą. Po niebie co roku wędrują 
miliony dzikich ptaków. Można 
jedynie ograniczać występowa-
nie choroby w gospodarstwach, 
stosując się okresowo do zaleceń. 
Polska jest obecnie największym 
producentem mięsa drobiowego. 

(pw)

Gospodarze, którzy uzyskali 
dopłaty bezpośrednie są zobligo-
wani do ubezpieczenia upraw od 
różnych ryzyk. Obowiązek ten do-
tyczy 50 proc. powierzchni upraw 
i co najmniej jednego z ryzyk. 

Ubezpieczenia wciąż nie są 
popularne, przede wszystkim ze 
względu na wygórowaną cenę. 
Firmy szacują ryzyko, a to w rol-
nictwie zawsze jest duże i ma 
znaczący wpływ na wysokość 
składki. Nowością na rynku jest 
pojawienie się Pocztowego To-
warzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych. Obecnie rolnik może ubez-

pieczyć uprawy w 2 tys. placówek 
pocztowych. Dodatkowo upraw-
nienia do sprzedaży polis posiada 
także część listonoszy. 

Państwo dopłaci rolnikowi do 
65 proc. składki ubezpieczenio-
wej, jeśli określone przez zakła-
dy ubezpieczeń stawki taryfowe 
ubezpieczenia upraw od wszyst-
kich rodzajów ryzyka nie przekro-
czą 9 proc. sumy ubezpieczenia. 
Na glebach klasy V próg wzrasta 
do 12 proc., a w przypadku grun-
tów VI klasy – do 15 proc. 

(pw)

O przyznaniu dzierżawy de-
cydują różne kryteria. Wśród nich 
są te dotyczące wieku potencjal-
nego dzierżawcy oraz odległości 

jego gospodarstwa od dzierża-
wionego pola. To właśnie w tych 
sferach doszło do zmian. Kryte-
rium wiekowe podzielone jest na 

10 poziomów. Młody rolnik, do 
41. roku życia, otrzyma 10 pkt., 
a starsi – do 60 lat - odpowiednio 
mniej. 

Jeśli chodzi o odległość dzier-
żawy, pojawiło się podkryterium. 
Mówi ono o odległości nierucho-
mości będącej własnością rolnika 
lub dzierżawy z zasobu w odnie-
sieniu do nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu. 

Obecnie w zasobach pań-
stwowych znajduje się 1,4 mln 
ha gruntów rolnych. Nieco ponad 
milion hektarów jest dzierżawio-
ny. Ogłoszenia można znaleźć na 
stronach KOWR.

(pw)

Zjazd organizowany jest 
przez Kujawsko-Pomorski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Mi-
nikowie. Całodzienne spotkanie 
będzie okazją do podsumowania 
tegorocznego, trudnego sezonu 
oraz zdobycia nowych informacji 
na temat sadownictwa. Organi-
zatorzy przygotowali kilka cieka-
wych wykładów. Poświęcone są 

one w większości zwalczaniu cho-
rób oraz szkodników. Dr Grzegorz 
Pruszyński opowie o ochronie 
owoców zapylających, a na koniec 
pracownicy Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przybliżą możliwości pozyskania 
dodatkowych pieniędzy na roz-
wój gospodarstw sadowniczych. 

Obecnie ceny jabłek przemy-

słowych nie są wysokie, a sadow-
nicy podejrzewali nawet zmowę 
cenową. Zwrócili się do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów z prośbą o zbadanie 
sprawy. UOKiK nie stwierdził na-
ruszeń przepisów, a niskie ceny 
argumentował sytuacją rynkową. 

(pw)

Zdaniem Izb Rolniczych, te-
goroczne stawki są co prawda 
wyższe niż rok temu, ale wciąż 
daleko im do poziomu np. z 2014 
roku. Cały czas budzi kontrower-
sje sposób ogłaszania wysokości 
dopłat. Obecnie rolnik składa-
jąc dokumenty czyni to niejako 

„w ciemno”, ponieważ rząd do-
piero po analizie liczby złożonych 
wniosków określa stawki. Zda-
niem rolników, stawki dopłat nie 
zachęcają ich do kupowania ma-
teriału siewnego wysokiej klasy. 
W tym roku powierzchnia obsia-
nych nim gruntów spadła. 

Przypomnijmy, że w tym roku 
za materiał siewny można dostać 
92 zł/ha za zboża i mieszanki zbo-
żowe, a najwięcej za buraki - 347 
zł. Za wypłatę odpowiedzialny 
jest Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa.

(pw)

OBORNIKA
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Kawa, choć pijemy ją ciepłą, 
wychładza organizm. By temu za-

pobiec, dobrze jest dodać do niej 
rozgrzewające przyprawy, np. kar-

damon czy cynamon.
Jak stworzyć tarczę obron-

ną przeciw wirusom? Z pomo-
cą przyjdzie imbirówka. Na 1 litr 
wody potrzebujemy kawałek im-
biru wielkości kciuka. Obieramy go 
cienko, ścieramy na tarce. Doda-
jemy 1 łyżeczkę kurkumy, znanej 
z właściwości przeciwzapalnych. 

Gra MONOPOLY 
WARSZAWA RETRO

Długie jesienne wieczory 
możemy spędzić na spotkaniach 
z rodziną czy przyjaciółmi przy 
rozmaitych grach planszowych 
i towarzyskich. Nasza propo-
zycja? Klasyka to zawsze dobry 
wybór, dlatego przedstawiamy 
grę Monopoly w wersji nieco 
urozmaiconej. Monopoly War-
szawa Retro to polska wersja 
popularnej gry Monopoly, która 

wciąga w świat 
handlu nieru-
chomościami 
już od 80 
lat! Fabuła 
gry przeno-
si nas do 
Warszawy 
c z a s ó w 
X X - l e c i a 

m i ę d z y w o j e n -
nego. To niepowtarzalna 

okazja, by wziąć udział w grze, 
podczas której kupić możemy 
nieruchomości, lokale i dzieła 
powstałe w okresie między-
wojennym w Warszawie. Retro 
kolory planszy, a także grafika 
w formie mapy Warszawy po-
zwalają przenieść się do czasu, 
kiedy stolica Polski nazywana 
była „Paryżem Północy”.

Gra Monopoly Warszawa 
Retro dostępna jest tu: http://
bit.ly/2yYN8Qr 

Dmuchawa/odkur z ac z  
ERGOJET 3000 Gardena

Liście opadające z drzew to 
zmora każdego ogrodnika. Jak 
łatwo je posprzątać? Polecamy 
urządzenie ERGOJET 3000 
marki Gardena, które 
pełni funkcję zarówno 
odkurzacza, jak 
i dmuchawy 
oraz roz-
d r a b -

niacza do liści. 
Dzięki specjalnej funkcji 
ClickFit, możemy szybko i bez 
wysiłku zmienić tryb z odkurza-
nia na dmuchanie i odwrotnie. 
Urządzenie rozdrabnia liście 
w skali 16:1, więc zebrany ma-

Siekiera rozłupująca 
x17 1570g 122460
Kto nie uwielbia spotkań przy 

kominku? Jesienią, kiedy wieczo-
ry stają się chłodniejsze, coraz 
bardziej doceniamy kubek gorącej 
herbaty i ciepło bijące od komin-
ka. Ale ogień sam się nie rozpali, 
drewno samo się nie przygotuje. 
Z siekierą rozłupującą x17 reno-
mowanej marki Fiskars z łatwo-
ścią uporamy się z pieńkami śred-
niej wielkości. Antypoślizgowa 
powłoka zapobiega wyślizgiwaniu 
się siekiery z dłoni, a lekka kon-
strukcja (siekiera waży 1570 g) 
sprawia, że nawet długa praca nie 
jest męcząca. Ten model siekiery, 
podobnie jak inne narzędzia mar-
ki Fiskars, wykonany jest z trwa-
łych materiałów, które gwarantu-
ją długoletnie użytkowanie. 

Siekierę rozłupującą x17 Fi-
skars znajdziecie tu: http://bit.
ly/2hBfBoK

Stojak na parasole 
Metropolis Meliconi
Deszczowa aura to nieodłączny 

element jesieni. Suszenie mokrych 
parasoli to czasem nie lada wy-
zwanie, szczególnie gdy na małej 
powierzchni chcemy rozłożyć kilka 
sztuk. Zadanie to usprawni prak-
tyczny stojak na parasole Metro-
polis włoskiej firmy Meliconi. Ten 
pojemnik to również świetny ele-
ment wystroju wnętrz biurowych, 
kawiarni, urzędów, mieszkań.

Stojak na parasole o średnicy 
25 cm i wysokości 50 cm wykonano 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
oraz tworzywa sztucznego. Dzięki 
temu jest odporny na korozję, za-
rysowania i inne uszkodzenia me-
chaniczne, a jego czyszczenie nie 
wymaga wielu zabiegów. 

Stojak na parasole Metropolis 
Meliconi znajdziecie tu: http://bit.
ly/2zfIWgs

Kubek termiczny 
Sweet Ambition

Ciepła herbata na jesiennym 
spacerze? To lubimy! Kubek ter-
miczny z linii Sweet marki Am-
bition to doskonały prezent dla 
bliskich. Ze względu na podwójne 
ścianki kubka oraz wkład ze stali 
nierdzewnej 18/10, temperatu-
ra ciepłych i zimnych napojów 
utrzymuje się na podobnym po-
ziomie przez długi czas. Silikono-
wa uszczelka pomiędzy kubkiem 
a nakrętką oraz automatyczny 
korek OPEN/CLOSE uniemożliwia-
ją wyciekanie napoju. Bez obaw 
możemy więc przenosić kubek w 
plecaku czy torbie.

Kubek znajdziecie tutaj: 
http://bit.ly/2groK34

Kulinaria

Rozgrzewające napoje
W chłodne dni nie mamy ochoty pić wody, wolimy sięgnąć po coś rozgrzewające-
go. Co może być i smaczne, i wspierać naszą odporność?

Pięć gadżetów na jesień
PORADY  Jesień na naszej półkuli oficjalnie zaczęła się 22 września. Jedni ją uwielbiają, inni czekają na jej 
zakończenie. Jedno jest pewne – jesienną porą życie ułatwią nam pewne akcesoria. Oto pięć przedmiotów, 
które możecie znaleźć w sklepie internetowym Przydomu.pl

teriał nadaje się na 
kompostowa-

ine. Uchwyt 
o d k u r z a -
cza jest 
e r g o n o -
mi c zny, 
z a s t o -
s o w a -

no w nim 
s p e c j a l n y  
m a t e r i a ł 
podnoszą-

cy komfort 
pracy. Worek 

na odpady ma 
pojemność 45 l, 

dzięki czemu mo-
żemy pracować przez 

dłuższy czas bez ko-
nieczności przerywania. 

Po przełączeniu na funkcję 
dmuchawy, prędkość powie-

trza może wynosić nawet 310 
km/h. 

Dmuchawa do liści dostęp-
na jest pod linkiem: http://bit.
ly/2y7bbjy

Miksturę gotujemy kilka minut, 
a po przestudzeniu dodajemy sok 
wyciśnięty z połówki cytryny oraz 
miód. Pijemy minimum pół godzi-
ny po posiłku.

Masala chai to herbata pa-
rzona z przyprawami, z mlekiem 
i słodzona. Smakuje świetnie 
przyrządzona samodzielnie, nie 
z mieszanek. Do rondelka wle-
wamy 2 szklanki wody, dodaje-
my przyprawy (wybierz to, co 
masz): kardamon, goździki, laskę 
cynamonu, gwiazdki anyżu, tro-
chę sproszkowanego chili, pieprz 
w ziarnach, sproszkowany imbir, 

liście limonki kaffir oraz trzy ły-
żeczki czarnej herbaty. Gotuje-
my na wolnym ogniu. Pod koniec 
dodajemy szklankę mleka. Gdy 
całość się zagotuje, przelewamy 
przez sitko do szklanek. Słodzimy 
miodem.

Jesienią warto sięgnąć po do-
brej jakości mieszkanki ziołowe 
z kwiatem lipy, owocami bzu czar-
nego i maliny. Sporo propozycji 
można znaleźć w internecie. Zwra-
cajmy uwagę na to, by mieszanka 
nie była zbyt mocno rozdrobnio-
na. Wyraźne kawałki owoców czy 
ziół świadczą o jej dobrej jakości.
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Maraton filmowy ruszy 
o 18.00 i potrwa przez całą noc. 
Widzowie będą mogli obejrzeć 
kilkanaście horrorów. 

Wśród propozycji znalazł 
się m.in. film „Bodom”. To fiński 
obraz z 2016 roku, oparty na fak-
tach. Opowiada o masakrze, do 

której doszło w 1960 roku nad je-
ziorem Bodom. Czworo nastolat-
ków, obozujących nad jeziorem, 
zostaje brutalnie zaatakowanych 
nożem podczas snu. Zdarzenie 
przeżywa tylko jedna osoba, ale 
sprawca pozostaje nieustalony. 
Przez lata krążą legendy, że ukry-

wa się w lasach. Kilkadziesiąt lat 
później grupa młodych śmiałków 
chce rozwikłać tajemniczą spra-
wę. 

Widzowie będą mogli zoba-
czyć także „Zbaw nas ode złego” 
z 2014 roku. Policjant z Nowego 
Jorku bada serię przestępstw. 
Pomaga mu znający się na eg-
zorcyzmach ksiądz. W programie 
znalazły się także takie filmy jak: 
tajlandzki „Shutter – Widmo” oraz 
koreańska „Opowieść o dwóch 
siostrach”. Wstęp na wszystkie 
seanse jest bezpłatny. 

(ToB)

Inscenizacja odbędzie się w ra-
mach projektu realizowanego przez 
Rypiński Dom Kultury – „Wielka 
sztuka na ekranie”. „Carmen” to 
opera Georgesa Bizeta, w czterech 
aktach. 

Cyganka Carmen sama wybiera 
sobie kochanków, a jej uroda i tem-

perament nie pozwalają żadnemu 
mężczyźnie przejść obok niej obo-
jętnie. Oficer don José pomaga jej 
uciec z aresztu i przeżywa chwile 
szczęścia u jej boku, choć sam musi 
zostać dezerterem i bandytą. Gdy 
zostaje odrzucony, zabija niestałą 
Carmen. 

Metropolitan Opera już dwa 
razy włączyła operę Bizeta do 
programu transmisji, bo to tytuł 
cieszący się największą popularno-
ścią wśród widzów zgromadzonych 
w salach kinowych całego świata. 
Hiszpańskie rytmy, słynne melo-
die habanery, seguidilli i kupletów 
toreadora czynią z „Carmen” jeden 
wielki operowy przebój. W postaci 
kochanków wcielają się Elīna Gara-
nča i Roberto Alagna.

Początek blisko czterogodzin-
nego przedstawienia o 18.00. Bez-
płatne bilety będą do odebrania 
w sekretariacie Rypińskiego Domu 
Kultury oraz Biurze Promocji i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miej-
skiego. Liczba wejściówek ograniczo-
na.                                            (ToB)

Kortez pojawił się na rodzimej 
scenie muzycznej dwa lata temu 
z płytą „Bumerang”. Jej nakład 
przekroczył 90 tys. egzemplarzy. 
Artysta urzekł publiczność orygi-
nalnymi balladami śpiewnymi w ję-
zyku polskim, m.in. „Zostań”, „Od 

dawna już wiem” czy „Pocztówka 
z kosmosu”. Teraz muzyk wraca 
z nowym materiałem.

Druga płyta „Mój dom” to ob-
razowa, osadzona w czterech ścia-
nach i dziewięciu aktach historia 
rozpadu związku. Album tworzyli 

ludzie z najbliższego otoczenia 
Korteza. Praca nad nim zajęła 18 
miesięcy. Producentem, podobnie 
jak za pierwszym razem, był Olek 
Świerkot. Większość partii instru-
mentalnych Kortez nagrał z kole-
gami ze swojego zespołu (Krzysztof 
Domański, Kuba Galiński, Lesław 
Matecki i Marcin Ułanowski). Za 
teksty odpowiedzialna jest Agata 
Trafalska, której pomogli: Roman 
Szczepanek (znany z „Bumeranga”), 
Mateusz Dopieralski (Bitamina) 
i Maks Kucharski (były współloka-
tor Korteza z duetu Max Fiszer). Al-
bum „Mój dom” ukaże się 3 listopa-
da, a fani Korteza mogą już znaleźć 
oficjalny teledysk do pierwszego 
singla - „Dobry moment”. 

Artysta wyruszył w trasę kon-
certową z nowym materiałem. Je-
sienią i zimą odwiedzi łącznie 30 
miejscowości. 10 grudnia wystąpi 
we Włocławku, a dzień później 
w Bydgoszczy. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne

Opera

Kino

Noc horrorów 
W piątek 3 listopada Kinoteka Brodnica organizuje 
w Brodnickim Domu Kultury „Noc horrorów”. Wstęp 
wolny. 

Wielka sztuka, małe miasto
W piątek 27 października o 18.00 w Rypińskim Domu Kultury będzie można zo-
baczyć bezpłatnie przedstawienie operowe „Carmen”. 

Wąbrzeźno
 W środę 18 października o 17.00 w WDK zaprezentowane 

zostaną prace Marianny Ciupak. Artystka przez lata była dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach. Jej twórczość obejmuje 
rękodzieło artystyczne. Wstęp wolny.  

 20 października w WDK planowana jest kolejna edycja festi-
walu pieśni religijnej „Sakrosong”. W festiwalu wezmą udział soliści 
oraz zespoły (chóry parafialne, schole, zespoły wokalne i wokal-
no-instrumentalne). Jury oceniać będzie m.in. umiejętności woka-
lne, muzykalność, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. 
Początek o 10.00.

 Tego samego dnia o 17.30 można wybrać się na spacer „Cmen-
tarnym szlakiem” z Pawłem Beckerem. Przewodnik opowie o miejs-
cach, w których spoczęli powstańcy wielkopolscy, lotnik Dywizjonu 
303, patroni instytucji czy właściciele pałacu w Wałyczu. Zbiórka 
przy bramie głównej starego cmentarza przy ul. Górnej. 

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

Rypin
 22 października do RDK po raz kolejny przyjedzie Teatr Capitol. 

Tym razem będzie można obejrzeć sztukę „Dama bije króla”. W ob-
sadzie m.in. Marek Siudym, Anna Gornostaj i Maciej Damięcki. Bi-
lety kosztują: 90, 85 i 70 zł i są do nabycia w RDK lub na stronie: 
www.kino.rypin.eu. Początek o 18.00

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

 Brodnica 
 W sobotę 28 października w BDK akustyczny koncert zagra for-

macja 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 dekady”, podsumowujący 
bogatą działalność płockiego zespołu. Naturalną koleją rzeczy jest 
trasa koncertowa unplugged, która obejmie także Brodnicę. Bilety 
kosztują 30 zł w przedsprzedaży i 35 zł w dniu koncertu. Początek 
o 19.00.

Golub-Dobrzyñ 
 W środę 18 października o 17.00 w Domu Kultury na najmłodszych 

widzów będzie czekał spektakl pt. „Koziołek nie matołek”. Bilety 
kosztują 3 zł. 

 W sobotę 4 listopada o 18.00 w tym samym miejscu planow-
ane są „Muzyczne zaduszki”. Na scenie pojawią się zespoły: Bulwar 
Rockband, Specjaliści oraz For Some Reason. 

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

Lipno
 W czwartek 19 października o 16.30 w kinie Nawojka zostanie 

zainaugurowany rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Temat pierwszego wykładu to: „Dzieje niezwykłej pasji. Jak i po co 
narodziło się kino? Dokąd zmierza?”. Wstęp wolny. 

 W czwartek 26 października o 18.00 warto wybrać się do kina 
Nawojka na recital Emilii Czekały zatytułowany „Muzyczna podróż 
do Włoch”. Darmowe wejściówki do odebrania w sekretariacie MCK 
w Lipnie. Liczba biletów ograniczona.  

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Powrót mistrza klimatu 
MUZYKA  3 listopada w sklepach pojawi się nowy album Kor-
teza – „Mój dom”. Płytę zwiastuje singiel „Dobry moment” 
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08:40 Informacje kulturalne

HITY DNIA

Jerzy Kiler zakłada fundację charytatywną, wspomagającą 
budżet państwa. Tymczasem Siara nasyła na niego płatnego 
mordercę, Szakala. Rozpoczyna się pościg za Jerzym 
Kilerem.

Donny jako trzynastolatek został ojcem. Od lat nie miał 
kontaktu z synem, Toddem, który obecnie przygotowuje się do 
ślubu. Kilka dni przed uroczystością w jego domu 
niespodziewanie zjawia się Donny.

Czwartek, 19 października 2017

05:55 Dzień dobry Polsko! 
07:20 Dzień dobry Polsko!
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Mam prawo odc. 6 
09:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
10:15 Północ - Południe księga II 
          odc. 1- serial 
11:05 Doktor Quinn 
          odc. 11 s. 6- serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35 Smaki polskie odc. 135  
12:55 Tajemnicze Indie odc. 3 - serial 
14:00 Elif odc. 116- serial 
14:55 Opole 2017 na bis - koncert 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 15- serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3185 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 46 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz 
          odc. 233 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera  
22:20 Warto rozmawiać  
23:30 Mumia Lenina - obiekt specjalny 
          w sercu Rosji - dokumentalny 
00:35 Riviera odc. 8 - serial  

06:05 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 161 s. 7 - serial 

06:40 Sztuka codzienności odc. 20  

07:00 M jak miłość odc. 146- serial 

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1722- serial 

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 472- serial 

12:45 Tylko z tobą odc. 7- serial 

13:45 Na sygnale odc. 60- serial 

14:20 Zaufaj mi jestem lekarzem 

          odc. 3 - serial 

15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! 

          - serial 

15:25 Na dobre i na złe 

          odc. 682- serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 35- serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:35 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1722- serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1723- serial 

20:40 Pierwsza randka 

          odc. 8 - rozrywka 

21:40 Miasto skarbów odc. 6 - serial 

22:40 Magazyn kryminalny 997 

23:35 Koruptor - sensacyjny 

01:35 Salon piękności - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 2 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 27  

08:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda odc. 814 - serial  

12:00 Szkoła odc. 466 - serial  

13:00 19+ odc. 167 - serial  

13:30 Szpital odc. 703 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 7 s. 3 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 467 - serial  

16:30 19+ odc. 168 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 815 - serial  

18:00 Szpital odc. 704 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5105  

20:10 Doradca smaku odc. 28  

20:15 Na Wspólnej odc. 2567- serial 

20:55 Milionerzy odc. 85 - rozrywka 

21:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 7 s. 16 - rozrywka  

22:30 Kiler-ów 2-óch

           - komedia kryminalna 

01:00 Żołnierze kosmosu - sf 

06:00 To moje życie! odc. 142 - serial 

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

          odc. 11 s. 2 - serial 

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

          odc. 12 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 2 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 12 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 3 s. 21 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 7 s. 8 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 11 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 231 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 232 - serial 

15:45 Lekarze na start 

          odc. 33- serial 

16:30 Lekarze na start 

          odc. 34- serial 

17:15 Ale numer! 

          odc. 14 s. 3 - rozrywka 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 33- serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 34- serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 470 s. 18 - serial 

20:00 Szpiedzy tacy jak my 

          - komedia 

22:05 Spadaj tato - komedia 

00:20 Uniwersalny żołnierz 

          - sensacyjny 

08:00 Dziennik filozofa 

08:05 Dezerterzy odc. 58  

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Panoptykon - dramat 

10:40 Dziennik filozofa

11:00 Polskie drogi odc. 8 - serial 

12:40 Na plebanii w Wyszkowie 1920 

          - dokumentalny 

14:10 O północy w Paryżu 

          - komedia romantyczna 

15:50 Którędy po sztukę odc. 57  

16:05 Chuligan literacki odc. 63  

16:40 Panoptykon - dramat  

18:25 Studio Kultura - rozmowy 

18:40 Afryka oczami Ryszarda 

          Kapuścińskiego - dokumentalny 

19:45 Światło w tunelu 

          - film animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wszystko o Ewie - dramat 

22:45 Zakładka odc. 7  

23:25 Dziennik filozofa 

23:30 Ciemności skryją Ziemię 

          - dokumentalny 

00:55 Demakijaż - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 323  

06:55 - dokumentalny - dokumentalny 

08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez 

          świat odc. 18  

08:35 Z archiwum kabaretu Tey czyli 

          RetroTEYada odc. 5 - rozrywka 

09:15 W labiryncie odc. 98 - serial 

09:50 Życie w biało-niebieskie pasy 

          - dokumentalny 

10:50 Wszystkie kolory świata 

          odc. 4 - serial 

11:55 Flesz historii 

12:15 Filmowa Encyklopedia 

          Powstań Śląskich odc. 2 - serial  

12:40 Nowe Ateny odc. 58  

13:35 Było nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

14:05 Sensacje XX wieku odc. 101  

14:40 Sensacje XX wieku odc. 120  

15:20 Encyklopedia II wojny 

          światowej - serial 

15:45 Historia świata według Andrew 

          Marra odc. 6 - dokumentalny  

16:45 Odnaleziony walc - dokumentalny 

17:50 Czas honoru odc. 19 s. 2 - serial 

18:50 Taśmy bezpieki 

          odc. 21 - dokumentalny 

19:20 Sensacje XX wieku odc. 121 

19:55 Sensacje XX wieku odc. 178 

20:25 Było nie minęło - kronika 

          zwiadowców historii 

21:00 Najdziwniejsza broń na świecie 

          odc. 6 - dokumentalny 

21:55 Popielec odc. 9 - serial 

23:25 Spór o historię odc. 155 

00:05 Ośmiornica odc. 37 s. 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 Profilaktycznie energetycznie 
          odc. 3 Magazyn  
09:35 Święty na każdy dzień  
09:40 Naprotechnologia odc. 2  
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 Kabwe  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy   
13:20 Święty na każdy dzień  
13:25 Wielkość rodziła się przy ołtarzu  
14:00 Wielkie serce Jack 
          - obyczajowy 
15:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
          Teresy z Kalkuty 
          - 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 Matki dzieci niczyich 
          - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego
          tygodnika "Niedziela"   
17:00 Ogrody Castel Gandolfo 
          - 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. 7
          - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski   
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 - koncert o bł. ks. Jerzym 
          Popiełuszce - "Jesteś" - koncert 
22:40 Ze slamsów do Bosco Boys  
23:00 Sanktuarium świętej Anny 
          w La Palud - dokumentalny  
23:50 Opowieść wiecznie żywa 
          - animowany  

05:20 Ukryta prawda odc. 48 - serial 

06:20 Szpital odc. 173 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 106 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 7 s. 4- serial 

09:10 Brzydula odc. 113- serial 

09:45 Brzydula odc. 114- serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 448 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 107 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 347 - serial 

14:55 Szpital odc. 174 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 8 s. 4- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 14 - serial 

17:55 Brzydula odc. 115- serial 

18:30 Brzydula odc. 116- serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 449 - serial 

20:00 Pluto Nash - komedia 

22:05 Nie z tego świata 

          odc. 6 s. 5 - serial 

23:05 Zostań żywy - horror 

00:55 Moc magii odc. 286 - rozrywka  

„Kiler-ów 2-óch” 

(1999r.) TVN 22:30

„Spadaj, tato” 

(2012r.) TV Puls 22:05

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 537 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 720 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 721 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 44 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 336 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 264 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 745 - serial 

14:00 Pierwsza miłość odc. 2549- serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 791 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3492  

16:30 Na ratunek 112 odc. 155 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 143 - serial 

18:00 Pierwsza miłość odc. 2550- serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 392 - serial 

20:05 Nasz nowy dom 

          odc. 101 - rozrywka 

21:10 Przyjaciółki 

          odc. 117 s. 10- serial 

22:15 Zdrady odc. 118 - serial 

23:25 Ścigana - sensacyjny 

                     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. 7 - dokumentalny 

06:25 Koszmarne tatuaże 

          odc. 8 - dokumentalny 

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 17 - animowany 

07:30 Kaczor Donald przedstawia

          odc. 4 - animowany 

07:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 20 - animowany 

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 7 - animowany 

09:00 V.I.P. odc. 10 - serial 

10:00 Esmeralda odc. 18 - serial  

11:00 Detektywi w akcji odc. 148 - serial  

12:00 Detektywi w akcji odc. 92 - serial 

13:00 Detektywi w akcji odc. 93 - serial 

14:00 STOP Drogówka odc. 161  

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 164 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 19 - serial 

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 149 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 332- serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 333- serial 

20:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 131 - serial 

21:00 Banita - film przygodowy 

23:05 Włatcy móch 

          odc. 7 - animowany dla dorosłych 

23:30 Włatcy móch 

          odc. 8 - animowany dla dorosłych 

00:05 Spadkobiercy 

          odc. 1 - rozrywka 



11:10 Doktor Quinn 11:25 Barwy szczęścia 19:30 Świat według Kiepskich

09:25 Kocie ślady

HITY DNIA

Weteran wojny wietnamskiej John Rambo dowiaduje się, że 
jego przyjaciel i dawny przełożony dostał się do niewoli. Nie 
mogąc liczyć na pomoc w uwolnieniu Trautmana, Rambo 
podejmuje samotną walkę.

13:00 19+

Płatny zabójca otrzymuje zlecenie zabicia swojego mentora, 
który miał się dopuścić zdrady. Gdy odkrywa, że padł ofiarą 
manipulacji, postanawia zlikwidować ludzi odpowiedzialnych 
za śmierć przyjaciela.

Piątek, 20 października 2017

08:00 Dziennik filozofa 

08:10 Zakładka odc. 7  

08:45 Wydarzenie aktualne  

09:05 Informacje kulturalne 

09:25 Warszawskie gołębie 

          - obyczajowy

10:45 Którędy po sztukę odc. 57  

11:00 Polskie drogi odc. 9 - serial 

12:40 Pół serio - komedia 

14:20 Chopin i jego Europa 2016 

          - koncert Dmitrija Shishkina 

16:10 Pegaz

17:15 Ucieczka - dramat 

18:30 Studio Kultura - rozmowy

18:50 Przeżyjmy to jeszcze raz. 

          Plakat w PRL - dokumentalny 

19:40 Videofan odc. 85 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 54 

20:25 Jak ojciec i syn - dramat 

22:35 Tygodnik kulturalny

23:20 Dziennik filozofa

23:35 Scena i ekran - koncert 

          w hołdzie Leonardowi 

          Bernsteinowi - koncert 

00:45 Wszystko o Ewie - dramat  

06:50 Był taki dzień odc. 324  
06:55 - dokumentalny - dokumentalny 
07:45 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 20  
08:25 Z archiwum kabaretu 
          Tey czyli RetroTEYada 
          odc. 6 - rozrywka 
09:05 W labiryncie odc. 99 - serial 
09:40 Towarzysz Wiesław: od 
          agitatora do dyktatora 
          - dokumentalny 
10:45 Wszystkie kolory świata 
          odc. 5 - serial 
11:50 Taśmy bezpieki 
          odc. 21 - dokumentalny 
12:25 Śladami zbrodni i walki 
          1944-1956 odc. 12 - serial 
12:55 Podróże z historią odc. 5 
13:30 Było nie minęło - kronika 
          zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 121  
14:35 Sensacje XX wieku odc. 178  
15:05 Przewodnik historyczny 
          Bogusława Wołoszańskiego 
          odc. 8 
15:40 Dzieje archeologii według
          Richarda Milesa odc. 2 - serial 
16:40 Towarzysz Wiesław: od 
          agitatora do dyktatora 
          - dokumentalny  
17:45 Czas honoru 
          odc. 20 s. 2 - serial 
18:45 Goniec historyczny IPN odc. 4  
19:05 Ex libris Magazyn 
19:15 Sensacje XX wieku odc. 122 
19:50 Sensacje XX wieku odc. 123 
20:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
          w DTV odc. 8  
20:50 Odtajnione akcje szpiegowskie 
          odc. 1 - serial 
21:45 Tajemnica Enigmy 
          odc. 1 - serial 
22:45 Szerokie tory odc. 87  
23:20 Ośmiornica odc. 38 s. 5 - serial 
00:30 Powstanie zamojskie 1944 
          - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
08:45 Superksięga 
          odc. 7 - animowany  
09:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat 
09:35 Profilaktycznie 
          energetycznie 
09:45 Duc in altum  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Głos Polski   
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 3 - serial 
11:50 Niezwykłości przyrody 
          Nowej Zelandii  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 - koncert "Wierzę 
          w świętych obcowanie" 
          - koncert 
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Jan Paweł II (1978-2005) 
          - dokumentalny 
14:15 - koncert o bł. ks. Jerzym
          Popiełuszce - "Jesteś" 
          - koncert  
14:55 Słowo życia - rozważanie 
          Ewangelii dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
          Miłosierdzia z Koronką 
          do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 56 - serial  
16:50 Poznańska Piątka
          - 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. 4 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski 
          z kaplicy Cudownego 
          Obrazu Matki Bożej 
          Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Józef z Egiptu 
          odc. 22 - serial historyczny 
22:40 Łaski pełna  - obyczajowy

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 
09:40 Rodzinny ekspres odc. 5  
10:05 Północ - Południe księga II 
          odc. 2- serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 12 s. 6- serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność w rolnictwie 
          odc. 8  
12:55 Za polarną kurtyną Rosji 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 117- serial 
14:55 Opole 2017 na bis - koncert 
15:10 Ktokolwiek widział 
          ktokolwiek wie...  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 16- serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3186 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 47 - rozrywka 
18:55 Mam prawo 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 5 - rozrywka 
21:20 Noc generałów 
          - dramat kryminalny 
23:55 Zła krew - thriller 
01:30 Człowiek ze złotym pistoletem 
          - sensacyjny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 3 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 28  

08:00 Dzień Dobry TVN 

10:55 Ukryta prawda odc. 815 - serial  

12:00 Szkoła odc. 467 - serial  

13:00 19+ odc. 168 - serial  

13:30 Szpital odc. 704 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 8 s. 3 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 468 - serial  

16:30 19+ odc. 169 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 816 - serial  

18:00 Szpital odc. 705 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5106  

20:00 Lucy - sf  

21:55 G.I. Joe: czas Kobry 

          - sensacyjny 

00:20 Kuba Wojewódzki 

          odc. 7 s. 12 - talk show 

„Mechanik: Prawo zemsty”

(2011r.) TV Puls 22:05

„Rambo 3” 

(1988r.) TV Puls 20:00

12:55 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

14:05 Sensacje XX wieku09:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 538 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 722 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 723 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 45 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 337 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 265 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 746 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2550- serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 792 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3493  

16:30 Na ratunek 112 odc. 156 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 144 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2551- serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 393 - serial 

20:05 Wyspa przetrwania 

/odc. 7 - rozrywka 

22:05 Indiana Jones i ostatnia 

          krucjata - film przygodowy 

00:55 Incydent - thriller 

05:20 Ukryta prawda odc. 49 - serial 

06:20 Szpital odc. 174 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 107 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 8 s. 4- serial 

09:10 Brzydula odc. 115- serial 

09:45 Brzydula odc. 116- serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 449 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 108 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 348 - serial 

14:55 Szpital odc. 175 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 9 s. 4- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 15 - serial 

17:55 Brzydula odc. 117- serial 

18:30 Brzydula odc. 118- serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 450 - serial 

20:00 Wyspa Nim  - film przygodowy 

22:05 Drużyna potępionych 

          - sensacyjny 

00:10 Zabójcza broń odc. 3 - serial 

06:00 Koszmarne tatuaże 

          odc. 1 s. 2 - dokumentalny 

06:25 Koszmarne tatuaże 

          odc. 2 s. 2 - dokumentalny 

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 18 - animowany 

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 5 - animowany 

07:55 Przygody Kota w butach           

          odc. 21 - animowany 

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 8 - animowany 

09:00 V.I.P. odc. 11 - serial 

10:00 Esmeralda odc. 19 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 149 - serial  

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 94 - serial 

13:00 Galileo odc. 642 

14:00 Galileo odc. 643 

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 165 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 20 - serial 

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 150 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 333 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 334 - serial 

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 3- serial  

21:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 128 - serial  

23:00 Kobiety i mafia odc. 3 - serial 

00:00 Belfer II - dramat kryminalny 

06:00 To moje życie! odc. 143 - serial 

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

          Śledcze odc. 12 s. 2 - serial 

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

          Śledcze odc. 13 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 3 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 13 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 4 s. 21 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 8 s. 8 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 12 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł odc. 233 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł odc. 234 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 34- serial 

16:30 Lekarze na start odc. 35- serial 

17:15 Ale numer! odc. 15 s. 3 - rozrywka 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 34- serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 35- serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 471 s. 18 - serial 

20:00 Rambo III 

          - sensacyjny 

22:05 Mechanik: Prawo zemsty 

          - sensacyjny 

23:55 Gabriel - horror 

02:10 Ale numer! 

          odc. 15 s. 3 - rozrywka 

06:05 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 162 s. 7 - serial 

06:40 Sztuka codzienności odc. 21  

07:05 M jak miłość odc. 147- serial 

08:00 Pytanie na śniadanie

11:00 Panorama 

11:25 Barwy szczęścia 

          odc. 1723- serial 

11:55 Postaw na milion - rozrywka 

12:55 Tylko z tobą odc. 8- serial 

13:55 Na sygnale odc. 61- serial 

14:25 Coś dla Ciebie odc. 123  

14:50 Było nie minęło - ekstra odc. 6 

15:30 Janosik odc. 3 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 36- serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1723- serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1724- serial 

20:40 O mnie się nie martw

          odc. 85 s. 7 - serial 

21:40 Rod�zink�a.�pl 

          odc. 216 - serial 

22:10 Pod wspólnym niebem 

          odc. 6 - serial 

22:50 40 lat minęło - komedia 

01:10 Koruptor - sensacyjny 



10:25 Party przy świecach

HITY DNIA

Siedemnastoletnia córka kierowcy rajdowego przenosi się do 
nowego miasta, w którym zaczyna naukę w liceum North 
Shore. Wkrótce wchodzi w konflikt z najpopularniejszą 
uczennicą.

Rozwiedzeni przed 10 laty Ellie i Don spotykają się na ślubie 
adoptowanego syna. Gościem ma być też jego biologiczna 
matka. Dla dobra Alejandra Don i Ellie muszą udawać, że są 
szczęśliwą parą.

Sobota, 21 października 2017

08:00 Ucieczka - wycieczka 

          odc. 5 - serial 

08:40 Rozalka Olaboga odc. 1 - serial 

09:15 Zaśpiewajmy to jeszcze raz 

          odc. 3 - rozrywka 

09:45 Zaśpiewajmy to jeszcze raz 

          odc. 4 - rozrywka 

10:25 Party przy świecach - komedia 

11:30 Vistuliada odc. 3  

12:10 Tygodnik kulturalny

13:00 Szlakiem Kolberga 

13:40 Chce się żyć - dramat 

15:40 Wydarzenie aktualne  

16:20 Mała Moskwa - melodramat 

18:20 Dranie w kinie 

18:55 Legendy rocka odc. 56 - serial 

19:25 Legendy rocka odc. 40 - serial 

20:00 Eurokultura odc. 110  

20:20 Nieobliczalni 

          - komedia sensacyjna 

22:05 Iggy Pop plays Baloise 

          Session - koncert 

23:40 Filmy Rainera Wernera 

          Fassbindera 

23:45 Lola - dramat 

01:50 Pułapka 

          - sensacyjny 

06:50 Był taki dzień odc. 325  

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 4 - serial  

08:00 Zakochaj się w Polsce

08:30 Ex libris 

08:40 Dziedzictwo regionów

09:10 Stawiam na Tolka Banana 

          odc. 4 - serial młodzieżowy 

09:45 Stawiam na Tolka Banana 

          odc. 5 - serial młodzieżowy 

10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 138  

11:05 Ginące cywilizacje odc. 5 - serial 

12:10 Życie odc. 8 - serial 

13:10 Dawne światy 

          odc. 8 - dokumentalny 

14:10 Szerokie tory odc. 146  

14:40 Wielka gra - rozrywka 

15:45 Spór o historię odc. 160  

16:30 Armia Polska we Francji 

          - dokumentalny 

17:25 Być dla Polski być dla Polaków

          - dokumentalny 

18:00 Twarze i maski odc. 2- serial 

19:10 Najdziwniejsza broń na świecie 

          odc. 6 - dokumentalny  

20:10 Lalka odc. 2- serial 

21:35 Odtajnione akcje szpiegowskie 

          odc. 1 - serial  

22:35 Pojedynek  

23:10 Komandoria odc. 5 - serial 

00:20 Stacja

          - obyczajowy

05:35 Jaka to melodia? - rozrywka  

06:05 Sprawa dla reportera   

07:00 Nas�zaar�mia.�pl 

07:30 Rok w ogrodzie  

07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 8  

08:10 Rancho w dolinie - western 

10:00 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 3- serial 

10:55 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 4- serial 

12:00 Studio Raban 

12:30 Jak zbudować planetę 

          - dokumentalny 

13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 164  

14:15 Ojciec Mateusz odc. 233 - serial  

15:05 Zagadka hotelu Grand 

          odc. 21 s. 3- serial 

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 19- serial  

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony 

          odc. 6 s. 4 - rozrywka  

18:30 Rodzina wie lepiej 

          odc. 48 - rozrywka 

18:55 Jaka to melodia? - rozrywka 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:15 Komisarz Alex odc. 124 - serial 

21:10 Żyć nie umierać - dramat 

22:45 Cała ona - komedia romantyczna 

00:30 Noc generałów - dramat kryminalny  

05:25 Zaufaj mi jestem lekarzem 

          odc. 3 - serial 

06:30 M jak miłość odc. 1321- serial 

07:30 Pytanie na śniadanie 

10:55 Lajk! 

11:15 Pod wspólnym niebem 

          odc. 6 - serial 

11:50 O mnie się nie martw 

          odc. 85 s. 7 - serial 

12:50 Na sygnale odc. 159- serial 

13:20 Podróże z historią odc. 50 

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Było nie minęło - ekstra odc. 7 

15:15 Rod�zink�a.�pl odc. 216 - serial 

15:50 Pierwsza randka 

          odc. 20 - rozrywka 

16:50 Mars odc. 6 - serial sf 

17:45 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:35 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:55 Postaw na milion - kulisy  

19:05 Postaw na milion - rozrywka 

20:05 The Voice of Poland 

          odc. 13 - rozrywka 

22:25 Miasto skarbów odc. 6 - serial 

23:20 Kryzys odc. 1 - serial 

00:30 Nietykalni - komediodramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN 

11:00 Na Wspólnej odc. 2564- serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2565- serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2566- serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2567- serial  

12:50 Drzewo marzeń 

          odc. 7 - rozrywka  

13:50 MasterChef

           odc. 6 s. 6 - rozrywka  

15:25 Azja Express 

          odc. 7 s. 2 - rozrywka  

17:00 Kuchenne rewolucje 

          odc. 7 s. 16 - rozrywka  

18:00 366 °C odc. 7 s. 2  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5107  

20:00 Mam talent 

          odc. 7 s. 10 - rozrywka 

21:50 Bogowie - dramat 

00:15 Oszukać przeznaczenie IV 

          - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 8 - animowany 

08:15 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 49 - animowany 

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 50 - animowany 

09:15 Przygody Kota w butach 

          odc. 19 - animowany 

09:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 20 - animowany 

10:10 Ewa gotuje odc. 313  

10:45 Supermodelka Plus Size 

          odc. 7 - rozrywka  

12:15 The Brain. Genialny umysł 

          odc. 15 - rozrywka  

13:45 Wyspa przetrwania

          odc. 7 - rozrywka  

15:45 Kabaret na żywo 

          odc. 25 Kabaret i satyra  

17:50 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 111 - serial dokumentalny 

18:20 Chłopaki do wzięcia 

          odc. 112 - serial dokumentalny 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 394 - serial 

20:10 Hotel Transylwania II

           - film animowany 

22:05 Twoja twarz brzmi znajomo 

          odc. 74 - rozrywka 

00:10 Zasady walki II - Zdrada

          - sensacyjny 

05:50 Ukryta prawda odc. 50 - serial 

06:55 Mango - Telezakupy 

09:00 Dwóch i pół odc. 7 s. 10 - serial 

09:35 Zaklinaczka duchów 

          odc. 11 - serial 

10:35 Zaklinaczka duchów 

          odc. 12 - serial 

11:35 Zaklinaczka duchów 

          odc. 13 - serial 

12:35 Brzydula odc. 109- serial 

13:10 Brzydula odc. 110- serial 

13:45 Brzydula odc. 111- serial 

14:15 Brzydula odc. 112- serial 

14:50 Brzydula odc. 113- serial 

15:30 Pan niania - komedia 

17:10 Liceum Avalon 

          - film dla młodzieży 

19:00 Wredne dziewczyny II 

          - komedia 

21:05 Wielkie wesele - komedia 

22:55 Jack Reacher: Jednym 

          strzałem - sensacyjny 

01:40 Moc magii odc. 288 - rozrywka  

06:00 Koszmarne tatuaże 

          odc. 3 - dokumentalny 

06:35 Przygody Kota w butach 

          odc. 19 - animowany 

07:00 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 6 - animowany 

07:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 22 - animowany 

08:05 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 9 - animowany 

08:45 Australijska przygoda 

          - film przygodowy 

10:35 Policjantki i policjanci 

          odc. 330- serial  

11:35 Policjantki i policjanci 

          odc. 331- serial  

12:35 Policjantki i policjanci 

          odc. 332- serial  

13:35 STOP Drogówka odc. 162  

14:45 Święci i żołnierze: Credo 

          spadochroniarza 

          - dramat wojenny 

16:45 Błękitny Grom - sensacyjny 

19:00 Galileo

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 333- serial  

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 334- serial  

22:00 Sprawiedliwi - wydział 

          kryminalny odc. 130 - serial  

23:00 Sprawiedliwi - wydział           

          kryminalny odc. 131 - serial  

00:00 Dzieci - horror 

06:00 Niesamowite! odc. 6 - serial 

06:35 Taki jest świat odc. 29 s. 3 

07:15 Columbo odc. 7 - serial 

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 23- serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 24- serial 

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 25- serial 

11:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 26- serial 

12:55 Dynamo: więcej niż magia 

          odc. 2 s. 2 - serial 

13:55 El Dorado: świątynia słońca 

          odc. 1 s. 1 - film przygodowy 

15:55 Małolaty na obozie - komedia 

17:55 Goście goście - komedia 

20:00 Kula w łeb - sensacyjny 

21:50 Zabójcy - sensacyjny 

00:35 Piła 3D - horror 

08:00 Informacje dnia 

08:15 Westerplatte młodych 

08:55 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia  

09:00 Inauguracja Roku 

          Akademickiego 

          w WSKSiM w Toruniu 

11:30 Przełamywanie barier. 

          Podróże apostoła Pawła

          - dokumentalny 

12:00 Msza święta 

13:20 Siódmy sakrament  

13:45 Ocalić od zapomnienia   

13:55 Święty na każdy dzień  

14:00 Józef z Egiptu 

          odc. 22 - serial historyczny  

14:40 Watykan - dokumentalny 

15:30 Jak sobie radzić 

          z cierpieniem? odc. 18 

16:00 Konsekracja Kościoła pw. 

          Św. Jana Pawła II 

          w Nowym Targu 

18:15 Rozmowy niedokończone   

19:25 Przegląd katolickiego 

          tygodnika "Niedziela"   

19:30 Katecheza ks. bp. 

          Antoniego Długosza  

19:45 Modlitwa z telefonicznym 

          udziałem dzieci 

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc ojczyzna  

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Polski punkt widzenia   

22:00 Kiepura i co dalej? - koncert  

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

12:35 Brzydula 10:25 Okrasa łamie przepisy10:35 Policjantki i policjanci 09:00 Lombard. Życie pod zastaw

„Wredne dziewczyny II” 

(2011r.) TVN 7 19:00

„Wielkie wesele” 

(2013r.) TVN 7 21:05



Niedziela, 22 października 2017

13:50 Chuligan literacki

HITY DNIA

Skeeter pracuje jako chłopiec na posyłki w hotelu, który 
niegdyś należał do jego rodziny. Opiekuje się również 
siostrzeńcami. Opowiada im historie, które, jak się wkrótce 
okaże, wydarzą się naprawdę.

06:00 Columbo

Rok 1876. Nękany traumatycznymi wspomnieniami 
z przeszłości młody amerykański kapitan Nathan Algren 
odnajduje spokój ducha i sens życia wśród samurajów.

,,Ostatni samuraj” 

(2003r.) TVN 7 20:00

10:20 Okrasa łamie przepisy 

11:15 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 07:30 Jeźdźcy smoków17:30 Jaka to melodia? 12:05 Brzydula 

„Opowieści na dobranoc”
(2008r.) TVN 7 16:55

05:35 Klan odc. 3186 - serial  

06:10 Słownik polsko@�polski  

06:35 Pełnosprawni 

07:00 Caritas znaczy miłość 
          - dokumentalny 

08:00 Tydzień 

08:35 Ziarno 

09:10 Biblia odc. 36 - serial historyczny 

10:00 Msza święta z katedry 

          wawelskiej z nałożeniem 

          paliusza abp. Markowi 

          Jędraszewskiemu 

11:45 Między ziemią a niebem 

12:00 Anioł Pański 

12:15 Między ziemią a niebem

12:55 Oszuści wśród zwierząt 

          odc. 2 - serial 

14:00 Poldark: Wichry losu 
          odc. 3- serial 

15:10 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 5 - rozrywka 

16:05 Program kulinarny  

16:25 Sonda II 

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 - koncert jubileuszowy 

          "Jaka to melodia?" - koncert 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Pogoda 

20:15 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 20- serial 

21:10 Rolnik szuka żony 
          odc. 7 s. 4 - rozrywka 

22:10 Każdy chce być Włochem 
          - komedia romantyczna 

00:05 Żyć nie umierać - dramat  

06:00 Podróże z historią odc. 29 

06:40 M jak miłość odc. 1322- serial 

07:40 Barwy szczęścia 

          odc. 1720- serial 

08:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1721- serial 

08:45 Barwy szczęścia 

          odc. 1722- serial 

09:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1723- serial 

09:50 Barwy szczęścia 

          odc. 1724- serial 

10:20 Ukryte skarby odc. 26  

10:50 Zwierzęce superzmysły 

          odc. 2 - dokumentalny 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 162  

12:35 Bake off - Ale ciacho! 

          odc. 28 - rozrywka 

13:40 Bake off - Ale przepis odc. 28  

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Koło fortuny - rozrywka 

15:20 Na dobre i na złe 

          odc. 682- serial 

16:20 The Voice of Poland 

          odc. 13 - rozrywka 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Pod wspólnym niebem 

          odc. 6 - serial 

20:05 Nietykalni - komediodramat 

22:15 Cisza - thriller 

00:20 Dziewczyna z szafy 

          - komediodramat 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 34  

08:25 Akademia ogrodnika odc. 41  

08:30 Dzień Dobry TVN 

11:00 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 7 s. 9   

11:35 Co za tydzień 

12:05 Diagnoza odc. 7- serial  

13:05 Druga szansa odc. 6 s. 4- serial  

14:05 Mam talent 

          odc. 7 s. 10 - rozrywka  

15:50 Kroniki Spiderwick 

          -  film przygodowy 

17:50 Spotkanie ze smakiem 

18:00 Drzewo marzeń 

          odc. 8 - rozrywka 

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5108  

20:00 MasterChef 

          odc. 7 s. 6 - rozrywka  

21:35 Jack Ryan: Teoria chaosu 

          - thriller 

23:50 Lucy - sf  

01:45 Człowiek z magicznym 

          pudełkiem - kulisy produkcji

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

07:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 9 - animowany 

08:00 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 51 - animowany 

08:30 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

          świata odc. 52 - animowany 

09:00 Horton słyszy Ktosia! 

          - film animowany 

10:50 Indiana Jones i ostatnia krucjata

           - film przygodowy 

13:35 Hotel Transylwania II 

          - film animowany  

15:35 Twoja twarz brzmi znajomo 

          odc. 74 - rozrywka  

17:35 Nasz nowy dom           

          odc. 101 - rozrywka 

18:35 Dom pełen zmian odc. 2 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 245  

20:00 W rytmie serca odc. 8- serial 

21:05 Kabaret na żywo 

          odc. 26 Kabaret i satyra 

23:10 Druga twarz - sensacyjny 

01:30 Wolverine - sensacyjny 

06:00 Koszmarne tatuaże 

          odc. 4 - dokumentalny 

06:35 Przygody Kota w butach 

          odc. 20 - animowany 

07:00 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 7 - animowany 

07:40 Przygody Kota w butach 

/odc. 23 - animowany 

08:05 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 10 - animowany 

08:45 Prawie jak gladiator 

          - film animowany 

10:45 Jaś Fasola odc. 11 s. 1 - serial 

11:15 Galileo 

12:20 Australijska przygoda 

          - film przygodowy  

14:05 Poszukiwacze Bursztynowej 

          Komnaty - film przygodowy 

16:35 Niewidzialny - sensacyjny 

19:00 Galileo 

20:00 Wyspa strachu - thriller 

22:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 4- serial 

23:05 Wyrok śmierci 

          - dramat kryminalny 

01:20 STOP Drogówka odc. 162  

06:00 Columbo odc. 7 - serial 

07:30 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 7 s. 2 - serial 

08:10 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 8 s. 2 - serial 

08:55 Ale numer! 

          odc. 11 s. 3 - rozrywka 

09:25 Ale numer! 

          odc. 12 s. 3 - rozrywka 

10:00 Lekarze na start odc. 31- serial 

10:45 Lekarze na start odc. 32- serial 

11:25 Lekarze na start odc. 33- serial 

12:10 Lekarze na start odc. 34- serial 

12:55 Lekarze na start odc. 35- serial 

13:30 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - film fantastyczny 

14:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

          Grimm - film fantastyczny 

15:55 Kull Zdobywca - fantastyczny 

17:55 Szpiedzy tacy jak my - komedia 

20:00 Za szybcy za wściekli 

          - sensacyjny 

22:10 Rambo III - sensacyjny 

00:15 Uniwersalny żołnierz 

          - sensacyjny

08:00 Rozalka Olaboga odc. 2 - serial 

08:35 Rozalka Olaboga odc. 3 - serial 

09:10 Historia muzyki odc. 8 - serial 

10:05 Scena klasyczna odc. 4 Recital 

10:55 Trzeci punkt widzenia odc. 207  

11:30 Test Film krótkometrażowy 

12:05 Cudowne miejsce - obyczajowy

13:50 Chuligan literacki odc. 64  

14:35 Fidelio Opera 

17:00 Pomniki historii odc. 77 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z...  

18:10 Kamienica na Nalewkach czyli 

          szlagiery żydowskiej ulicy

19:25 Kamienica na Nalewkach 

          czyli szlagiery żydowskiej ulicy

20:35 Dzień kobiet - dramat 

22:20 Scena altenatywna - koncert 

22:50 Trzeci punkt widzenia odc. 207  

23:30 My filmujemy naród! 

          - dokumentalny 

00:40 - koncert muzyki Johna 

          Williamsa - Los Angeles 2014 

          - koncert 

06:50 Był taki dzień odc. 326  

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 5 - serial  

08:05 Pasterz - Kazimierz 

          Kardynał Świątek 

          - dokumentalny 

09:15 Czarne chmury odc. 10 - serial 

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 133  

10:55 Ginące cywilizacje 

          odc. 6 - serial 

12:00 Planeta dinozaurów 

          odc. 2 - serial 

13:05 Dzieje archeologii według 

          Richarda Milesa odc. 2 - serial  

14:05 Szerokie tory odc. 93  

14:40 Doktór Murek - sensacyjny 

16:15 Ex libris 

16:30 Wielka gra - rozrywka 

17:30 Ex libris 

18:00 Twarze i maski odc. 3- serial 

19:10 Z archiwum IPN 

19:35 Mój dom - wspomnienia 

          hrabiny Renaty Ostrowskiej 

          - dokumentalny 

20:20 Stacja - obyczajowy

21:40 Jerzy Popiełuszko 

          - posłaniec prawdy 

          - dokumentalny 

23:20 Colette - dramat wojenny 

01:30 Konkwistador. Historia 

          Gonzala Guerery 

          - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 

          Ewangelii dnia  

08:05 Polski punkt widzenia   

08:25 Święty na każdy dzień  

08:30 Odwaga wiary - dokumentalny 

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 Niezwykłości przyrody 

          Nowej Zelandii  

10:50 Wieś - to też Polska   

12:00 Uroczystość nałożenia

          paliusza abp. Markowi 

          Jędraszewskiemu 

14:00 Kiepura i co dalej? - koncert  

16:00 Informacje dnia 

16:10 - koncert życzeń

17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  

17:30 Okiem kamery   

18:00 Piękna nasza Polska 

          cała Widowisko  

20:00 Informacje dnia 

20:20 Różaniec 

20:50 Myśląc ojczyzna  

21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 

          Cudownego Obrazu Matki 

          Bożej Częstochowskiej 

          na Jasnej Górze 

21:20 Informacje dnia 

21:40 Cuda Jezusa odc. 35- serial 

22:35 Vatican Magazine   

23:05 Jak my to widzimy

           - z daleka widać lepiej   

23:35 Największe przeboje 

          Pana Boga - Ave Maria 

          - dokumentalny 

05:55 Ukryta prawda odc. 52 - serial 

06:55 Mango - Telezakupy 

09:00 Dwóch i pół odc. 8 s. 10 - serial 

09:30 Dwóch i pół odc. 9 s. 10 - serial 

10:05 Zaklinaczka duchów 

          odc. 14 - serial 

11:05 Zaklinaczka duchów 

          odc. 15 s. 1 - serial 

12:05 Brzydula odc. 114- serial 

12:40 Brzydula odc. 115- serial 

13:15 Brzydula odc. 116- serial 

13:45 Brzydula odc. 117- serial 

14:20 Brzydula odc. 118- serial 

14:55 Pluto Nash - komedia 

16:55 Opowieści na dobranoc 

          - komedia 

19:00 Zabójcza broń 

          odc. 3 s. 1 - serial 

20:00 Ostatni samuraj 

          - film przygodowy 

23:15 Zabójcza broń 

          odc. 4 - serial 

00:15 Firewall - sensacyjny 



19:00 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Nowy Orlean, maj 2007 r. Szeregowy funkcjonariusz policji 
Danny Fisher aresztuje ściganego przez FBI zabójcę. W akcji 
ginie przyjaciółka przestępcy, a ten poprzysięga zemstę.

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 23 października 2017

„Wolverine” 

(2013r.) POLSAT 20:10

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 539 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 724 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 725 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 46 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 338 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 266 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 747 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2551- serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 793 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3494  

16:30 Na ratunek 112 odc. 157 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 145 - serial 

18:00 Pierwsza miłość odc. 2552- serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 395 - serial 

20:10 Wolverine - sensacyjny 

22:50 12 rund - sensacyjny 

01:05 Looper - Pętla czasu 

          - sensacyjny 

06:00 To moje życie! odc. 144 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 13 s. 2 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 14 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 4 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 14 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 5 s. 21 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 9 s. 8 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 13 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 235 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 236 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 35- serial 

16:30 Lekarze na start odc. 36- serial 

17:15 Ale numer! 

          odc. 16 s. 3 - rozrywka 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 35- serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 36- serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 472 s. 18 - serial 

20:00 Kod Merkury - sensacyjny

 22:10 Za szybcy za wściekli 

          - sensacyjny 

00:20 Spadaj tato - komedia 

05:55 Dzień dobry Polsko!  

08:00 Wiadomości 

08:10 Pogoda poranna 

08:15 Kwadrans polityczny   

08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 164   

09:15 Rok w ogrodzie  

09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 8  

09:50 Łap startup odc. 4  

10:15 Północ - Południe księga II 

          odc. 3- serial 

11:10 Doktor Quinn odc. 13 s. 6- serial 

12:00 Wiadomości 

12:10 Agrobiznes   

12:30 Agropogoda 

12:35  Magazyn 

12:55 Dzika Japonia odc. 1 - serial 

14:00 Elif odc. 118 - serial 

14:55 Opole 2017 na bis - koncert 

15:10 Obserwator  

15:45 Wiadomości 

15:55 Pogoda 

16:05 W sercu miasta odc. 17- serial 

17:00 Teleexpress 

17:15 Pogoda 

17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 

18:00 Klan odc. 3187 - serial 

18:30 Rodzina wie lepiej odc. 49 

          - rozrywka 

18:55 Komisariat - serial 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:10 Pogoda 

20:25 Spiskowcy Spektakl teatralny 

22:05 Człowiek ze złotym pistoletem 

-          sensacyjny  

00:10 Gol Ekstra Magazyn piłkarski 

06:05 Rod�zink�a.�pl odc. 163 - serial 

06:40 Coś dla Ciebie odc. 124  

07:05 M jak miłość odc. 148- serial 

08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  

10:55 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1724- serial 

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 473- serial 

12:50 Tylko z tobą odc. 9- serial 

13:50 Na sygnale odc. 62- serial 

14:25 Czarne chmury odc. 4 - serial 

15:30 O mnie się nie martw 

          odc. 85 s. 7 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 37- serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1724- serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1725- serial 

20:35 Kulisy serialu 

          "Barwy szczęścia" 

          odc. 11 - serial 

20:50 M jak miłość odc. 1323- serial 

21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:50 Bake off - Ale ciacho! 

          odc. 29 - rozrywka 

22:55 Bake off - Ale przepis odc. 29  

23:20 Ginący świat - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 4 s. 11 - rozrywka 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2107

10:55 Ukryta prawda odc. 816 - serial  

12:00 Szkoła odc. 468 - serial  

13:00 19+ odc. 169 - serial  

13:30 Szpital odc. 705 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 9 s. 3 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 469 - serial  

16:30 19+ odc. 170 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 817 - serial  

18:00 Szpital odc. 706 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5109  

20:10 Doradca smaku odc. 29  

20:15 Na Wspólnej odc. 2568- serial 

20:55 Milionerzy odc. 86 - rozrywka 

21:30 Druga szansa odc. 7 s. 4- serial  

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 7 s. 2 - serial  

23:35 Jack Ryan: Teoria chaosu 

          - thriller  

05:20 Ukryta prawda odc. 53 - serial 

06:20 Szpital odc. 175 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 108 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 9 s. 4- serial 

09:10 Brzydula odc. 117- serial 

09:45 Brzydula odc. 118- serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 450 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 109 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 349 - serial 

14:55 Szpital odc. 176 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 10 s. 4- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 16 s. 1 - serial 

17:55 Brzydula odc. 119- serial 

18:30 Brzydula odc. 120- serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 451 - serial 

20:00 Joshua - thriller 

22:15 Lista klientów odc. 13 s. 2- serial 

23:15 Masters of Sex odc. 11 s. 2- serial 

00:35 Lot - thriller 

06:50 Był taki dzień odc. 327  
06:55 Towarzysz Wiesław: 
          od agitatora do dyktatora 
          - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 21  
08:40 Urok życia 
          - Mieczysław Święcicki  
09:05 W labiryncie odc. 100 - serial 
09:40 Jestem gotowy na wszystko... 
          - dokumentalny 
10:35 Dawne światy 
          odc. 8 - dokumentalny 
11:40 Cwał - komedia 
13:30 Niecała nieprawda 
          czyli PRL w DTV odc. 8   
14:00 Sensacje XX wieku odc. 122  
14:35 Sensacje XX wieku odc. 123 
15:05 Encyklopedia 
          II wojny światowej 
          odc. 59 - serial 
15:35 Spór o historię odc. 7 
16:20 Planeta dinozaurów 
          odc. 2 - serial 
17:15 Ex libris  
17:45 Czas honoru 
          odc. 21 s. 2 - serial 
18:40 Flesz historii  
19:00 Sensacje XX wieku odc. 124 
19:35 Sensacje XX wieku odc. 125 
20:10 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii 
20:40 Wyprawy krzyżowe 
          odc. 2 - dokumentalny 
21:45 Tajemnica Enigmy 
          odc. 2 - serial 
22:45 Święte miejsca Jerozolimy 
          - dokumentalny  
23:45 Niedokończony film 
          - dokumentalny 

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 Non omnis moriar 
          Spektakl teatralny  
11:00 W Solankowej Dolinie 
          - dokumentalny  
11:25 Myśląc ojczyzna  
11:35 Wakacje z Chopinem 
          - dokumentalny 
11:50 Tam gdzie modlili się 
          dawni papieże 
          - dokumentalny 
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy duchem 
          - Aleksander Sołżenicyn 
          - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń 
          program muzyczny  
14:10 Teoria ewolucji 
          a współczesna mikrobiologia 
          - dokumentalny 
15:20 Domek nr 6 - obyczajowy
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie   
16:30 Tydzień z Ziemi 
          Świętej Magazyn  
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Enigma  
17:30 Spotkanie Rodziny 
          Radia Maryja w parafii 
          pw. Wniebowzięcia NMP 
          w Białej Podlaskiej 
          w ramach Tygodnia Misyjnego. 
19:45 Przygody Monster Trucków 
          odc. 16 - animowany 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu 
          Matki Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa   
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
          odc. 44 Serial historyczny  
23:00 Kosmos - dokumentalny 

08:00 Dziennik filozofa odc. 36

08:10 Scena klasyczna odc. 4 Recital 

09:05 Eurokultura  

09:35 Wiatraki z Ranley - dramat 

11:00 Polskie drogi odc. 10 - serial 

12:40 Bikiniarze Musical 

15:05 Studio Kultura - niedziela z...

15:55 Gry uliczne - sensacyjny 

17:50 Studio Kultura 

          - rozmowy 

18:10 20 000 dni na Ziemi 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Cartier małe czerwone 

          pudełeczko 

          - dokumentalny 

21:20 Męskie granie - koncert 

21:35 Kronos odc. 2  

22:30 Którędy po sztukę odc. 58  

22:35 Videofan 

23:05 Dziennik filozofa odc. 36 

23:20 Plac Zbawiciela - dramat 

01:15 Informacje kulturalne 

Wolverine wplątuje się w rodzinną intrygę. Gdy próbuje 
ochronić przed yakuzą wnuczkę Yashidy, Mariko, zostaje 
pozbawiony umiejętności szybkiej regeneracji. Budzą się w 
nim zapomniane uczucia.

„12 rund” 

(2009r.) POLSAT 22:50

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

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

06:00 Koszmarne tatuaże 
          odc. 5 s. 2 - dokumentalny 
06:25 Koszmarne tatuaże 
          odc. 6 s. 2 - dokumentalny 
06:55 Przygody Kota w butach 
          odc. 21 - animowany 
07:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 8 - animowany 
07:55 Przygody Kota w butach 
          odc. 24 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 11 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 12 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 20 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
          odc. 150 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
          odc. 95 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
          odc. 96 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 28  
15:00 Dom nie do poznania 
          odc. 166 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 21 - serial 
17:00 Detektywi w akcji 
          odc. 151 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 334- serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 335- serial 
20:00 Sprawiedliwi 
          - wydział kryminalny 
          odc. 132 - serial 
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
          odc. 6 - serial 
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
          odc. 7 - serial 
22:00 Galileo odc. 644 
23:00 Galileo odc. 645 
00:00 STOP Drogówka odc. 162  



11:10 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki 16:55 Zaklinaczka duchów

08:40 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Samolot rozbija się na Alasce. Ośmiu ocalałych z katastrofy 
musi zmierzyć się z siłami natury i z sobą. Nie mieliby szans na 
przetrwanie, gdyby nie jeden z nich.

Piątka żołnierzy jednostki sił specjalnych zostaje wysłana 
z misją do boliwijskiej dżungli. Tam okazuje się, że padli ofiarą 
intrygi. Postanawiają dowiedzieć się, dlaczego zostali wysłani 
na śmierć.

19:00 Policjantki i policjanci

13:50 Zbuntowany anioł 08:00 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 24 października 2017

„Przetrwanie” 

(2011r.) 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. 21 - serial  
09:40 Nienasyceni odc. 10  
10:10 Północ - Południe księga II 
          odc. 4- serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 14 s. 6- serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Dzika Japonia odc. 2 - serial 
14:00 Elif odc. 119- serial 
14:55 Opole 2017 na bis - koncert 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 18- serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3188 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 50 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Riviera odc. 9 - serial 
21:35 Magazyn śledczy Anity Gargas 
          odc. 47 
22:10 El Príncipe - dzielnica zła 
          odc. 43 - serial 
23:00 Miasto gniewu odc. 5 - serial 
23:40 American Crime Story: 
          Sprawa O.J. Simpsona 
          odc. 9 - serial 

06:05 Rod�zink�a.�pl odc. 164 - serial 

06:35 Biskup ma być nienaganny  

07:05 M jak miłość odc. 149- serial 

08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn  

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia odc. 1725- serial 

11:50 Na dobre i na złe odc. 474- serial 

12:50 Tylko z tobą odc. 10- serial 

13:50 Na sygnale odc. 63- serial 

14:25 Cuda z odzysku 

          - urządź mieszkanie za darmo 

          odc. 8 s. 2 - rozrywka 

15:20 Kulisy serialu 

          "Barwy szczęścia" 

          odc. 11 - serial 

15:30 M jak miłość odc. 1323- serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 38- serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1725- serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1726- serial 

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

20:50 M jak miłość odc. 1324- serial 

21:45 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 

          - publicystyczny  

23:00 Łowcy trolli - dokumentalny 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

08:00 Trudne sprawy odc. 540 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 726 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 727 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 47 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 339 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 267 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 748 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2552- serial  

14:50 Dlaczego ja? odc. 794 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3495  

16:30 Na ratunek 112 odc. 158 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 146 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2553- serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 396 - serial 

20:05 The Brain. Genialny umysł 

          odc. 16 - rozrywka 

21:40 Looper 

          - Pętla czasu 

          - sensacyjny  

00:05 Scenariusz na miłość 

          - komedia romantyczna 

5:40 Mango - Telezakupy 

6:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 5 s. 11 - rozrywka 

7:50 Doradca smaku odc. 29  

8:00 Dzień Dobry TVN 

          odc. 2108 Magazyn 

10:55 Ukryta prawda odc. 817 - serial  

12:00 Szkoła odc. 469 - serial  

13:00 19+ odc. 170 - serial  

13:30 Szpital odc. 706 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 10 s. 3 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 470 - serial  

16:30 19+ odc. 171 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 818 - serial  

18:00 Szpital odc. 707 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5110  

20:10 Doradca smaku odc. 30  

20:15 Na Wspólnej odc. 2569- serial 

20:55 Milionerzy odc. 87 - rozrywka 

21:30 Diagnoza odc. 8- serial  

22:30 Kuba Wojewódzki 

          odc. 8 s. 12 Talk show  

23:30 Superwizjer odc. 1106  

0:05   366 °C odc. 7 s. 2   

06:00 Koszmarne tatuaże 
          odc. 7 s. 2 - dokumentalny 
06:25 Koszmarne tatuaże 
          odc. 8 s. 2 - dokumentalny 
06:55 Przygody Kota w butach 
          odc. 22 - animowany 
07:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 9 - animowany 
07:55 Przygody Kota w butach 
          odc. 25 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 12 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 13 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 21 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
          odc. 151 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
          odc. 97 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
          odc. 98 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 29  
15:00 Dom nie do poznania 
          odc. 167 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 22 - serial 
17:00 Detektywi w akcji 
          odc. 152 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 335- serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 336- serial 
20:00 Sprawiedliwi 
          - wydział kryminalny 
          odc. 133 - serial 
21:00 Sekcja 8. - sensacyjny 
23:00 Włatcy móch 
          - animowany dla dorosłych 
23:30 Włatcy móch 
          - animowany dla dorosłych 

06:00 To moje życie! odc. 145 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 14 s. 2 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 15 s. 2 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 5 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 15 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 6 s. 21 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 10 s. 8 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 14 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 237 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 238 - serial 

15:45 Lekarze na start 

          odc. 36- serial 

16:30 Lekarze na start 

          odc. 37- serial 

17:15 Ale numer! 

          odc. 17 s. 3 - rozrywka 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 36- serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 37- serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 473 s. 18 - serial 

20:00 Zabójcy - sensacyjny 

22:45 Kula w łeb - sensacyjny 

00:35 Piła 3D - horror 

08:00 Dziennik filozofa odc. 37 

08:10 Wydarzenie aktualne  

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Wrzeciono czasu - obyczajowy

10:50 Którędy po sztukę odc. 58  

11:00 Polskie drogi odc. 11 - serial 

13:00 Braciszek - film biograficzny 

14:50 Co to konia obchodzi? 

          - komedia 

15:55 Tygodnik kulturalny

16:50 Wrzeciono czasu - obyczajowy 

18:40 Studio Kultura - rozmowy 

19:05 Oskar Kolberg - życie i pasja 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Krawiec Spektakl teatralny 

21:55 Męskie granie - koncert 

22:10 Dezerterzy odc. 59  

22:40 Dziennik filozofa odc. 37

22:50 The Exploding Girl - dramat 

00:20 Tlen - film muzyczny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:35 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangelii dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Lodowa podróż 
          - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
          - z daleka widać lepiej   
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Myśląc ojczyzna  
11:45 Ivato - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Powrót posła 
          - spektakl teatralny 
13:35 Generał Fieldorf "Nil"  
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
          odc. 44 Serial historyczny  
14:50 Nowy kształt wiary 
          - katolicyzm - dokumentalny 
15:40 Moje powołanie  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Gol dla Ghany - dokumentalny 
16:50 Express studencki  
17:00 Życie monastyczne 
          odc. 2 - 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 
          - program dla dzieci  
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 Wiara czyni cuda 
          - dokumentalny  

05:35 Szpital odc. 176 - serial 

06:35 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1166 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 109 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 10 s. 4- serial 

09:10 Brzydula odc. 119- serial 

09:45 Brzydula odc. 120- serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 451 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 110 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 350 - serial 

14:55 Szpital odc. 177 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 11 s. 4- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 17 s. 1 - serial 

17:55 Brzydula odc. 121- serial 

18:30 Brzydula odc. 122- serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 452 - serial 

20:00 Przetrwanie - sensacyjny 

22:25 Drużyna potępionych 

          - sensacyjny 

00:35 Nie z tego świata 

          odc. 6 s. 5 - serial 

„Drużyna potępionych” 

(2010r.) TVN 7 22:25

06:50 Był taki dzień odc. 328  
06:55 Dziewczyna z klepsydry 
          - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 22  
08:35 Wszystko po krakowsku 
          odc. 20 - koncert 
09:05 W labiryncie odc. 101 - serial 
09:40 Towarzysz Wiesław: 
          od agitatora do dyktatora 
          - dokumentalny  
10:50 Życie odc. 8 - serial 
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 4   
12:30 Święte miejsca Jerozolimy 
          - dokumentalny 
13:25 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii 
14:00 Sensacje XX wieku odc. 124 
14:35 Sensacje XX wieku odc. 125 
15:05 Encyklopedia 
          II wojny światowej 
          odc. 60 - serial 
15:40 Wyprawy krzyżowe 
          odc. 2 - dokumentalny 
16:40 Metryka Goździka 
          - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 22 s. 2 - serial 
18:45 Kryptonim "Muzeum" 
          - Szlak Amii Krajowej 
          odc. 3 - serial 
19:05 Ex libris Magazyn 
19:20 Sensacje XX wieku odc. 132 
19:50 Sensacje XX wieku odc. 153 
20:30 Nowe Ateny odc. 59  
21:20 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii 
21:50 Tajemnica Enigmy 
          odc. 3 - serial 
22:45 Normandia. 
          Ostatni bohaterowie desantu 
          odc. 1 - dokumentalny 
23:45 Niepochowany 
          - dramat historyczny 



HITY DNIA

Gus był łowcą talentów bejsbolowych. Gdy szefowie Atlanta 
Braves nie chcą zaproponować mu kontraktu na kolejny 
sezon, Gus wyrusza za miasto, żeby sprawdzić dobrze 
zapowiadającego się zawodnika.

Rozwiedzeni przed 10 laty Ellie i Don spotykają się na ślubie 
adoptowanego syna. Gościem ma być też jego biologiczna 
matka. Dla dobra Alejandra Don i Ellie muszą udawać, że są 
szczęśliwą parą.

08:40 Informacje kulturalne 19:10 Sensacje XX wieku

Środa, 25 października 2017

05:55 Dzień dobry Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Sonda II 
          odc. 63 program 
          popularnonaukowy  
09:40 Jak to działa? 
          odc. 115 program 
          popularnonaukowy  
10:15 Północ - Południe księga II 
          odc. 5- serial 
11:05 Doktor Quinn odc. 15 s. 6- serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes   
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn 
12:55 Dzika Japonia odc. 3 - serial 
14:00 Elif odc. 120- serial 
14:55 Opole 2017 na bis - koncert 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 19- serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3189 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 51 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o Europie Quiz  
21:55 Kim Philby: 
          najbardziej osobista zdrada 
          odc. 1 - serial 
23:00 Twierdza - sensacyjny 

06:00 Rod�zink�a.�pl odc. 165 - serial 

06:35 Pożyteczni.pl  

07:05 M jak miłość odc. 150- serial 

08:00 Pytanie na śniadanie 

10:55 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1726- serial 

11:45 Na dobre i na złe odc. 475- serial 

12:45 Tylko z tobą odc. 11- serial 

13:45 Na sygnale odc. 64- serial 

14:20 Nasz dziwaczny świat 

          odc. 8 - serial 

15:20 Kulisy serialu 

          "Barwy szczęścia" 

          odc. 11 - serial 

15:30 M jak miłość odc. 1324- serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 39- serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1726- serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1727- serial 

20:45 Na dobre i na złe odc. 683- serial 

21:50 Na sygnale odc. 160- serial 

22:25 Odrobina nieba 

          - film fantastyczny 

00:25 O mnie się nie martw 

          odc. 85 s. 7 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 6 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 30  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2109 

10:55 Ukryta prawda odc. 818 - serial  

12:00 Szkoła odc. 470 - serial  

13:00 19+ odc. 171 - serial  

13:30 Szpital odc. 707 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 11 s. 3 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 471 - serial  

16:30 19+ odc. 172 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 819 - serial  

18:00 Szpital odc. 708 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5111  

20:10 Doradca smaku odc. 31  

20:15 Na Wspólnej odc. 2570- serial 

20:55 Milionerzy odc. 88 - rozrywka 

21:30 Azja Express 

          odc. 8 s. 2 - rozrywka  

23:00 Kiler-ów 2-óch 

          - komedia kryminalna  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
08:00 Trudne sprawy 
          odc. 541 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
          odc. 728 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
          odc. 729 - serial 
10:00 Dzień który zmienił moje życie 
          odc. 48 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 340 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 268 - serial 
13:00 Trudne sprawy 
          odc. 749 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
          odc. 2553- serial  
14:50 Dlaczego ja? odc. 795 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3496  
16:30 Na ratunek 112 
          odc. 159 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 147 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
          odc. 2554- serial 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
          odc. 397 - serial 
20:05 Świat według Kiepskich 
          odc. 524 - serial 
20:40 Supermodelka Plus Size 
          odc. 8 - rozrywka 
22:10 Scenariusz na miłość 
          - komedia romantyczna  
00:40 Happy-Go
          -Lucky czyli co nas 
          uszczęśliwia 
          - komediodramat 

05:20 Ukryta prawda odc. 54 - serial 

06:20 Szpital odc. 177 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 110 - serial 

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 11 s. 4- serial 

09:10 Brzydula odc. 121- serial 

09:45 Brzydula odc. 122- serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 452 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 111 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

odc. 351 - serial 

14:55 Szpital odc. 178 - serial 

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 12 s. 4- serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 18 s. 1 - serial 

17:55 Brzydula odc. 123- serial 

18:30 Brzydula odc. 124- serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 453 - serial 

20:00 Dopóki piłka w grze - dramat 

22:20 The Following odc. 11 s. 3 - serial 

23:25 Wielkie wesele - komedia 

06:00 Koszmarne tatuaże 
          odc. 9 s. 2 - dokumentalny 
06:25 Koszmarne tatuaże 
          odc. 10 s. 2 - dokumentalny 
06:55 Przygody Kota w butach 
          odc. 23 - animowany 
07:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 10 - animowany 
07:55 Przygody Kota w butach 
          odc. 26 - animowany 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 13 - animowany 
09:00 V.I.P. odc. 14 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 22 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
          odc. 152 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
          odc. 99 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
          odc. 100 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 30  
15:00 Dom nie do poznania 
          odc. 168 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 23 - serial 
17:00 Detektywi w akcji 
          odc. 153 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 336- serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 337- serial 
20:00 Sprawiedliwi 
          - wydział kryminalny 
          odc. 134 - serial 
21:00 Zbaw nas ode złego - horror 
23:30 Włatcy móch 
          - animowany dla dorosłych 
00:00 Włatcy móch 
          - animowany dla dorosłych 

06:00 To moje życie! odc. 146 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 15 s. 2 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 1 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 6 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 16 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 7 s. 21 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 11 s. 8 - serial 

12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 15 s. 8 - serial 

13:50 Zbuntowany anioł 

          odc. 239 - serial 

14:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 240 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 37- serial 

16:30 Lekarze na start odc. 38- serial 

17:15 Ale numer! odc. 18 s. 3 - rozrywka 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 37- serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 38- serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 315 s. 15 - serial 

20:00 Siedem lat w Tybecie 

          - film przygodowy 

22:45 Kod Merkury - sensacyjny 

01:00 Zagadka przeszłości 

          - sensacyjny 

8:00 Dziennik filozofa odc. 38  

8:05 Szlakiem Kolberga 

          odc. 13 - magazyn kulturalny 

8:40 Informacje kulturalne 

8:55 Pajęczarki - komedia 

11:00 Daleko od szosy odc. 1- serial 

12:25 Awantura o Basię 

          - film dla dzieci 

14:25 W domu - obyczajowy

15:10 Którędy po sztukę odc. 58  

15:20 Dranie w kinie odc. 8 Magazyn 

16:05 Pajęczarki - komedia  

18:05 Studio Kultura - rozmowy 

18:25 Czarna skrzynka 

          - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Przeszłość 

          - dramat psychologiczny 

22:35 Męskie granie - koncert 

22:50 Pegaz odc. 53 

          - magazyn kulturalny 

23:45 Dziennik filozofa odc. 38 

0:00 Jedna scena odc. 24 

          - magazyn kulturalny

06:50 Był taki dzień odc. 329  
06:55 Metryka Goździka 
          - dokumentalny 
08:00 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat odc. 23  
08:35 Wszystko po krakowsku 
          odc. 21 - koncert 
09:10 W labiryncie odc. 102 - serial 
09:40 Jurek Kukuczka 
          - pożegnanie 1989 
          - magazyn sportowy 
10:15 Daleko i blisko odc. 5 
10:30 Ex libris 
10:45 Armia Polska we Francji 
          - dokumentalny 
11:50 Spór o historię odc. 21 
12:30 Zdobywcy Karpat odc. 5 - serial 
12:55 Zdobywcy Karpat odc. 6 - serial 
13:15 Ex libris
13:30 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii 
14:05 Sensacje XX wieku odc. 132 
14:35 Sensacje XX wieku odc. 153 
15:10 Encyklopedia 
          II wojny światowej 
          odc. 81 - serial 
15:35 Normandia. 
          Ostatni bohaterowie desantu 
          odc. 1 - dokumentalny 
16:35 Polskie nadzieje 
          węgierska krew - dokumentalny 
17:10 Tajemnice zamki i podziemia 
          odc. 3 
17:40 Czas honoru 
          odc. 23 s. 2 - serial 
18:40 Śladami zbrodni 
          i walki 1944-1956 
          odc. 13 - serial 
19:10 Sensacje XX wieku odc. 133 
19:40 Sensacje XX wieku odc. 149 
20:10 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii 
20:40 Historia świata według 
          Andrew Marra 
          odc. 7 - dokumentalny 
21:45 Tajemnica Enigmy 
          odc. 4 - serial 
22:40 Katarina Witt 
          - Najpiękniejsza Twarz 
          Komunizmu - dokumentalny 
23:40 Cichy Don - dramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangelii dnia  
08:45 Każdy maluch to potrafi 
          - program dla dzieci  
09:00 Gol dla Ghany - dokumentalny 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie   
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 
          odc. 3 - serial 
10:00 Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 26 - serial 
11:25 Myśląc ojczyzna  
11:35 Notacje historyczne 
          - historia pamięć świadkowie  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Piękna droga - dokumentalny 
13:45 Wiara czyni cuda 
          - dokumentalny  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie   
16:30 Z nami bezpiecznie odc. 9 
16:45 Urugwaj  
17:00 Po stronie prawdy   
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków 
          - animowany 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu 
          Matki Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Mam w sobie siłę - obyczajowy
23:35 Zostawić ślad…  

„Dopóki piłka w grze” 

(2012r.) TVN 7 20:00

11:10 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 09:00 Malanowski i Partnerzy11:05 Doktor Quinn 

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

„Wielkie wesele” 

(2013r.) TV 4 23:25
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Sałatka ziemniaczana
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki 
1 kg ziemniaków
5 ogórków kiszonych
2 czerwone cebule
pęczek koperku
pęczek natki pietruszki
pół puszki kukurydzy
zielona papryka
5 łyżek majonezu
ząbek czosnku
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Ziemniaki ugotować w mun-

durkach, wystudzić, pokroić 
w grubą kostkę. Kiszone ogórki, 
paprykę i czerwoną cebulę pokro-
ić w drobniejszą kostkę. Szczypior 
i koper posiekać. Kukurydzę odsą-
czyć z zalewy. Majonez wymieszać 
z czosnkiem. Wszystkie przygoto-
wane składniki połączyć, doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Można 
udekorować natką pietruszki lub 
szczypiorkiem. Przed podaniem 
schłodzić.

Smacznego!
Dawid Dunajski i Paweł Fałczyński zapraszają 
do degustacji sałatki ziemniaczanej

Potocznie: woda
z kranu.

Ma a El bieta

Narodowo
Zorby

Ekon.: niem. i
fi ska moneta

Lekcewa co o
m odym oficerze;
oficer niskiej

rangi.

Japo ska gra
planszowa

Gwarancja,
zapewnienie.

Geogr.: pa stwo
na P w. Arabskim

Imi e skie
15.XII.

Kobieta
kompilator.

Odchody,
ekstrementa

Rzymski bóg
mi o ci

Proszek do
prania

Mruczek

D wi k
powstaj cy przy
uderzeniu o

siebie
przedmiotów

Cerkiewny
obraz

Spo .: nasiona
kakaowca;

proszek z tych
nasion u ywany
jako podstawowy

sk adnik do
wyrobu

czekolady.

Jednostka
oporu
elektry
cznego

Kolega,
kompan.

Zawarto
kasy;

pieni dze,
kapita .

Bardzo
gor ca ciecz,
wrz tek.

Okoliczno
powoduj ca co ,
b d ca przyczyn
czego ; powód,

racja.

Przekszta canie
jakiego systemu,

W drowny
sztukmistrz,

Zool.: zwierz z
gromady

kr gowców
zmiennociepl
nych, np. aba,

Techn.:
obc gi.

Jedna drug
myje

Pojazd do
przewo enia
dziecka.

Rel.: ogó
wieckich

K uta lub
szarpana

Zak ad
gastronomiczny,
w którym si
podaje kaw ,

herbat , napoje i

Geogr.: W ochy.

Zarz dca
folwarku Upi te w osy

Ro lina
w óknodajna

Geogr.: pa stwo
w pn. zach.

Sport: system
rozgrywek ka dy
z ka dym; np. I
lub II pi karska.

Mit. gr.:
tytan, ojciec

Zeusa.

Konanie
Przeno nie:
przeszkoda,
zawada.
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

System CEPiK 2.0 z podpisem prezydenta 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ruchu drogo-
wym, która zakłada przyspieszenie wejścia w życie przepi-
sów o systemie CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji 
Pojazdów. Po zmianach za badanie techniczne dopusz-
czające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego 
przeprowadzeniem. Przewidziano jednak wyjątek: roz-
liczenie usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym 
terminem płatności. 

Opłata za wpis do rejestru żłobków nie przekroczy 1 tys. zł  
Od nowego roku, w wyniku zmian w prawie, maksymalna kwota opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wyniesie 1 tys. zł. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opłata stanowi dochód własny gminy, a określenie jej wysokości należy do obowiązków rady gmi-ny. Do tej pory kwota ta nie mogła być wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynie-sie 2,1 tys. zł.

Szerszy dostęp do języka migowego? 

W ubiegłym tygodniu senackie komisje, na wspólnym 

posiedzeniu, pracowały nad projektem ustawy rozsze-

rzającej dostęp do tłumaczy języka migowego. Zgodnie 

z propozycją, policja, straż pożarna, straż gminna a także 

niektóre jednostki systemu ratownictwa medycznego 

miałyby obowiązek umożliwienia potrzebującym osobom 

skorzystania z tłumacza języka migowego. Prace mają 

trwać w kolejnych tygodniach, a rozwiązania miałyby 

wejść w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia. 

W sejmie o kredytobiorcach 

Do Komisji Finansów Publicznych tra� ł prezydencki 
projekt nowelizacji ustawy o wsparciu dla kredytobior-
ców znajdujących się w trudnej sytuacji. Pomysł An-
drzeja Dudy dwukrotnie podnosi minimum dochodowe 
umożliwiające wnioskowanie o pomoc z tzw. Funduszu 
Wspierającego. 
O pomoc będzie można ubiegać się, gdy koszty kredytów 
przekraczają 50 proc. dochodów (dotąd było 60 proc.) 
oraz gdy utraciło się pracę. Zwiększy się też wysokość 

comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł oraz 
wydłużony zostanie okres jego udzielania z 18 do 36 
miesięcy, a także bezprocentowej spłaty wsparcia 

z 8 do 12 lat. 

Pieniądze na własny biznes 

Samorząd województwa organizuje informa-cyjne spotkania terenowe, na których można dowiedzieć się, jak zdobyć środki z Regional-nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na założenie własnej � rmy czy podniesienie kwali� kacji. W piątek 20 października takie spotkanie, pod hasłem „Jestem swoim szefem”, odbędzie się w urzę-dzie miasta w Golubiu-Dobrzyniu, w godz. 9.00-12.00. Szczegóły pod adresem: www.mojregion.eu. 

ZUS ostrzega przed oszustami

Od października obowiązuje nowe prawo, obniżające wiek emerytalny do 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany dały pole do działania oszu-
stom, którzy składają wizyty w mieszkaniach, podają się za pracowników 
ZUS-u i proponują obliczenie wysokości emerytur. Instytucja przypomina, 
że przedstawiciel ZUS-u może złożyć niezapowiedzianą wizytę wyłącznie 
w celu przeprowadzenia kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich. W in-
nym przypadku ZUS informuje o wizycie wcześniej, pisemnie. Pracownicy 
nie składają też ani telefonicznych, ani osobistych propozycji płatnego wy-
pełnienia wniosków (np. o ponowne przeliczenie emerytury). Jeżeli ktokol-
wiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika 
ZUS-u, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS-u lub z Cen-
trum Obsługi Telefonicznej pod nr. tel. 22 560 16 00.

20 groszy za torbę foliową 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 
pojawił się projekt rozporządzenia w związku 
z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowa-
niami i odpadami opakowaniowymi. Resort 
środowiska proponuje, by opłata recyklingowa 
za jedną sztukę lekkiej torby z tworzywa sztucz-
nego wynosiła 20 groszy. Bezpłatne będą tzw. 
zrywki, służące do pakowania owoców, warzyw 
czy mięsa. Opłata ma zacząć obowiązywać od 
nowego roku. Nowe prawo wdraża unijne dy-
rektywy ws. ograniczenia stosowania reklamó-
wek.
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Rodzinne Wadowice Karola 
Wojtyły to niewielka miejscowość 
położona na południu Polski, za-
mieszkiwana przez około 20 tys. 
mieszkańców. Będąc tam, należy 
odwiedzić dom rodzinny Jana 
Pawła II, w którym znajduje się 
muzeum poświęcone jego osobie. 
Inicjatorem powołania do życia tej 
placówki był ksiądz infułat Edward 
Zacher, wieloletni katecheta Karo-
la Wojtyły, a także kardynał Fran-
ciszek Macharski. Powstała ona 
w 1984 roku. Budynek, w którym 
mieszkali Wojtyłowie znajdował 
się przy ul. Kościelnej 7 (dawniej 
Rynek 2). Rodzina zajmowała dwa 
pokoje i kuchnię. Właśnie tutaj 
w 1920 roku urodził się Karol Woj-
tyła, późniejszy papież i przeby-
wał do 1938 roku. W 1929 r. stracił 
matkę, a w 1932 brata. W 1938 roku 
wraz z ojcem zamieszkał w Krako-
wie, gdzie podjął studia. 

Późniejsze muzeum kilkakrot-
nie zmieniało właściciela. W latach 
1980-82 przeszło kapitalny remont. 
Na 64. rocznicę urodzin Jana Pawła 
II ekspozycja w domu rodzinnym 
była gotowa. Była to wystawa 
biograficzna, do najcenniejszych 
eksponatów należy zaliczyć: obra-
zek- pamiątkę Pierwszej Komunii 
Świętej; szkaplerz, który otrzymał 
od Ojców Karmelitów z Wadowic; 
obrazek z prymicji z własnoręcz-
nym podpisem; dwa osobiste ró-
żańce, w tym ten otrzymany od 
siostry Łucji z Fatimy. W 1998 roku 
stała ekspozycja rozszerzyła się na 
kolejne dwa pokoje. Umieszczono 
w nich liczne fotografie, dokumen-
tujące pielgrzymki papieża do Pol-
ski. Muzeum opiekowały się Siostry 
Nazaretanki, które musiały rocznie 
przyjąć 300-400 tys. osób z całego 
świata. Zaczęto myśleć o rozbudo-
wie placówki. Całą kamienicę od jej 
ostatniego właściciela Chaima Ba-
łamutha odkupiła Fundacja Ryszar-
da Krauze, a następnie budynek 
trafił do archidiecezji krakowskiej. 

Rozbudowę muzeum zaplanowa-
no na lata 2007-2013. Zwiększono 
metraż wystawienniczy z 200 do 
1200 metrów i wydzielono 17 stref, 
m.in. „Mała Ojczyzna”, „Mieszkanie 
Wojtyłów”, „Tryptyk Rzymski” czy 
też „Testament” i „Koniec”. Dzięki 
multimedialnej wystawie możemy 
na nowo odkryć życie, działalność 
i nauczanie człowieka, który zmie-
nił świat.

Będąc w Wadowicach nale-
ży również odwiedzić bazylikę 
Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny. Pierwsze wzmianki o ko-
ściele pochodzą z 1325 roku. Była 
to niewielka drewniana świątynia, 
która spłonęła w 1440 roku. W XV 
wieku pobudowano nowy, muro-
wany kościół, strawiony również 
przez ogień w 1726 roku. Wybu-
dowano następny, a w 1836 roku 
otrzymał tytuł Ofiarowania Naj-
świętszej Maryi Panny. W XIX i XX 
w. był wielokrotnie przebudowy-
wany. Papież Jan Paweł II podczas 
swoich pielgrzymek do kraju chęt-
nie go odwiedzał. Był tu również 
jego następca, Benedykt XVI. 

Kalwaria Zebrzydowska to 
sanktuarium pasyjno-maryjne 
bernardynów, położone niedaleko 
Wadowic. Papież pielgrzymował 
tu wielokrotnie. Powstało na po-
czątku XVII wieku jako fundacja 
Mikołaja Zebrzydowskiego. Skła-
da się z barokowej bazyliki, gdzie 
umieszczony jest cudowny wize-
runek Matki Bożej, klasztoru i ze-
społu kościołów oraz kaplic w sty-
lu barokowym. Jest zbudowane 
na wzór jerozolimskiej kalwarii. 
Sanktuarium opiekują się francisz-
kanie. Oni otrzymali te tereny na 
własność od fundatora i założycie-
la w 1602 roku.

Na terenie sanktuarium znaj-
dują się dróżki kalwaryjskie, na 
których odbywa się kult męki pań-
skiej. To specjalne nabożeństwo 
odprawiane przy 28 stacjach (roz-
szerzona wersja drogi krzyżowej, 

na której rozważana jest z wielką 
starannością męka Chrystusa). 
Najbardziej uroczysty charakter 
ma w okresie wielkiego tygodnia, 
kiedy scenariusz jest rozpisany 
na kilka dni, a w poszczególnych 
scenach biorą udział pątnicy oraz 
franciszkanie.

Sanktuarium to też miejsce 
kultu maryjnego – jego początki 
datuje się na 1641 rok, kiedy w ko-
ściele umieszczono obraz Mat-
ki Boskiej Kalwaryjskiej. Główne 
uroczystości, największe w Polsce, 
przypadają na 15 sierpnia.

Do Kalwarii chętnie udają się 
pielgrzymki, między innymi Piel-
grzymka Rodziny Archidiecezji Kra-
kowskiej. Mały Karol Wojtyła przy-
bywał tu z ojcem, a później jako 
kapłan i papież. W 1997 r. ofiarował 
sanktuarium złotą różę – wyraz 
wdzięczności wobec Maryi, która 
była w jego życiu od zawsze. Od 
1999 roku Kalwaria Zebrzydowska 
została wpisana na listę Światowe-
go Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Sanktuarium Matki Boskiej 
Ludźmierskiej znajduje się nad 
brzegiem Czarnego Dunajca, we 
wsi Ludźmierz, niedaleko Nowego 
Targu. Słynna figura Matki Boskiej 
w okresie II wojny światowej była 
zamurowana w kościele, w ten 
sposób ocalono ją przed rabun-
kiem. Podczas koronacji w 1963 
roku przez kardynała Stefana Wy-
szyńskiego z rąk Matki Boskiej wy-
padło berło, które złapał ówczesny 
biskup krakowski Karol Wojtyła.

Kult maryjny w Ludźmierzu 
datowany jest na początek XVII 
wieku, a Ludźmierska Madonna 
uważana jest za Królową Podhala.

Przy bazylice znajduje się 
ogród różańcowy z 15 kapliczkami. 
Przed kościołem znajdziemy cu-
downe źródełko, jest także Dom 
Pielgrzyma, w którym można się 
zatrzymać na dłużej. 

Tekst i fot. (Maw)

Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej

Pomnik papieża w Ludźmierzu

Jedna z ekspozycji w papieskim muzeum

Rynek w Wadowicach

Pierwotne wejście do muzeum – domu rodzinnego Jana Pawła II

Nie tylko Wadowice
PODRÓŻE  Podhale to region, w którym wielokrotnie gościł Jan Paweł II. Niektóre z odwiedzanych 
przez niego miejscowości warto poznać
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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)

Będziesz szukał towarzystwa ciekawych, kreatyw-
nych osób, na pewno nie przyjmiesz zaproszeń od 
nudnych znajomych. Rozpiera cię energia, chcesz 
nauczyć się lub dowiedzieć czegoś nowego. Z łatwo-
ścią poradzisz sobie z obowiązkami zawodowymi. Po 
pracy będziesz zastanawiał się, jak zmienić aranżację 
mieszkania lub zajmiesz się porządkami w ogrodzie. 

Czeka cię wiele nerwów i dyskusji nad kwestiami, które 
nie są warte uwagi. Wykaż cierpliwość, nie wypowia-
daj się, jeśli nie musisz i czekaj. Sytuacja wkrótce się 
wyklaruje, może nawet narodzą się ciekawe pomysły. 
W domu staraj się nie rozmawiać o pracy, poświęć 
czas na przyjemności, zamiast zadręczać się humora-
mi niezadowolonego szefa.

W najbliższych dniach będziesz brylować w towa-
rzystwie, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Znajo-
mi wyciągną cię na imprezę, a w pracy będziesz re-
prezentować firmę na ważnej konferencji. Wszędzie 
wypadniesz więcej niż dobrze, co da ci powód do 
satysfakcji. Niestety, zaniedbasz obowiązki domowe. 
Poświęć im choć jeden dzień, dla równowagi.

Szczęście ci sprzyja, przyda się jeszcze dobry hu-
mor. Przejrzyj listę kontaktów w telefonie i odezwij 
się do znajomych. Pozwól sobie na trochę przy-
jemności, wyluzuj. Obowiązki nie uciekną, ale też 
nie musisz być ze wszystkim na bieżąco. Ten czas 
poświęć tylko sobie.

Ostatnio czujesz się zmęczona, więc powinnaś od-
począć kilka dni. Jeśli masz taką możliwość, weź 
urlop. Zaszyj się w domu z kubkiem ciepłej herbaty 
i książką, bądź wykup wycieczkę last minute i wyjedź 
wygrzać się na plaży. Nie rób nic na siłę, powoli uzu-
pełniaj zapasy energii.

Będziesz miał przypływ szczerości oraz odwagi i po-
stanowisz oznajmić otoczeniu, co ci przeszkadza. 
Twoje uwagi zostaną życzliwie przyjęte, poczujesz 
ulgę. Ale nie trzymaj się na siłę swoich przekonań, 
jeśli okaże się, że nie masz racji. Wolny czas poświęć 
na sport.

Niech przeciwnicy mają się na baczności, bo poka-
żesz im, że potrafisz postawić na swoim. W spra-
wach zawodowych poczujesz się nieco zdezorien-
towany, intuicja podpowiada ci, że szef coś ukrywa. 
Zamiast się z tym gryźć, poproś o rozmowę i zapy-
taj wprost, o co chodzi.

Wróci optymizm i okaże się, że problemy nie są jed-
nak tak ogromne, jak do niedawna ci się wydawało. 
Docenisz wsparcie ze strony przyjaciół i bliskich. 
Może nawet zorganizujesz spotkanie, by im podzię-
kować. Skoro wreszcie doceniasz swoje umiejętno-
ści i talenty, postaraj się je rozwijać. Możesz zapisać 
się na kurs językowy albo warsztaty plastyczne.

Bardzo pracowity tydzień. Zamiast narzekać na licz-
bę zadań, weź się za ich realizację. Odhaczaj po kolei 
te wykonane, a będziesz mieć poczucie kontroli nad 
sytuacją. Patrz na ręce współpracownikom, bo ktoś 
może popełnić poważny błąd, a naprawianie kon-
sekwencji będzie żmudne. W sprawach sercowych 
wiosna, zaplanujcie wspólne wieczorne wyjście.

Uważnie rozglądaj się dookoła, bo ktoś będzie chciał 
wykorzystać twoje dobre serce i zaangażowanie. 
Będzie ci prawił komplementy lub użalał się nad 
sobą, żebyś przejął jego zadania. A on w tym czasie 
będzie… odpoczywał. Nie daj się wkręcić w taką 
sytuację. Koniecznie zaplanuj randkę, bo planety 
sprzyjają miłosnym podbojom.

Zaleje cię fala rozmaitych wiadomości i propozycji. 
Będzie tego tak dużo, że poczujesz się przytłoczony. 
Na dodatek szef będzie naciskał, byś zajął stanowisko 
w sprawie, z którą nie chcesz mieć do czynienia. W tym 
tygodniu uważaj na to, co mówisz. Z powodu plotek 
możesz mieć spore kłopoty zawodowe. W weekend 
odpocznij od wszystkiego i wszystkich.

Wyjątkowo dobry czas na rozwój twojej kariery. Prze-
analizuj swoje znajomości i informacje, które ostatnio 
posiadłeś. Dzięki nim uda ci się zdobyć lepiej płatną 
pracę. Weekend poświęć na odpoczynek. Ktoś ze 
znajomych będzie namawiał cię na wyjazd. Skorzystaj 
z zaproszenia, zabawa będzie świetna, a ty naładujesz 
baterie. W sprawach sercowych bez zmian.

Kolorowanki dla dzieci
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Dzieci świecą przykładem
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W minionym tygodniu funkcjonariusze z KPP w Golubiu-Dobrzyniu rozma-
wiali o bezpieczeństwie na drodze z uczniami szkół podstawowych w Lisewie i Nowogrodzie 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów 
zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w związku z art. 39, art. 54 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/213/2013 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 września 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska -  rzeka Drwęca zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska -  rzeka Drwęca wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 30.10.2017 r. do 30.11.12017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,(pokój nr 9, I 
piętro).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta 
Golubia-Dobrzynia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 21.12.2017 r. Pisma należy kierować na adres:  Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: um@golub-dobrzyn.pl, bądź też opatrzonych 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Burmistrz Miasta 
Golubia-Dobrzynia z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21.12.2017r.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
Mariusz Piątkowski 

O G Ł O S Z E N I E

W środę 11 października poli-
cjanci gościli w SP w Nowogrodzie. 
Na spotkaniu z dziećmi i młodzie-
żą przybliżyli zasady bezpieczeń-
stwa, w ramach akcji „Świeć przy-
kładem”. 

– W trakcie spotkań policjanci 
zachęcali uczniów do noszenia ele-
mentów odblaskowych, które sku-
tecznie poprawiają widoczność, 
a tym samym mają bezpośredni 
wpływ na wzrost bezpieczeństwa 
dzieci na drodze – tłumaczy asp. 
sztab. Małgorzata Lipińska z KPP 
w Golubiu-Dobrzyniu. – Mundu-
rowi przypomnieli uczniom o tym, 
że dzięki tego typu elementom wi-
doczni jesteśmy z odległości 130-
150 metrów. Na koniec spotkania, 

w zamian za obietnice noszenia, 
dzieci otrzymały od asp. sztab. 

Tomasza Stefańskiego i mł. asp. 
Krzysztofa Smolińskiego kamizel-

ki odblaskowe ufundowane przez 
Komisję ds. Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych przy Urzę-
dzie Gminy w Golubiu-Dobrzyniu.

Dzień później funkcjonariu-
sze odwiedzili Szkołę Podstawo-
wą w Lisewie. Akcja informacyj-
no-edukacyjna pod nazwą ,,Świeć 
przykładem” będzie przez mun-
durowych kontynuowana podczas 
kolejnych spotkań z dziećmi i mło-
dzieżą w szkołach. Celem tych 
działań jest dążenie do zmniejsze-
nia liczby potrąceń pieszych przez 
kierujących pojazdami oraz pod-
niesienie świadomości osób pie-
szych na temat zagrożeń, z który-
mi mogą spotkać się na drodze.

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

R E K L A M A



HISTORIA26  Czwartek 19 października 2017 GOLUB–CGD.PL

Polski król carem Rosji – część I
POSTAĆ  Przybliżamy historię króla Władysława IV Wazy. To właśnie polski król pochował zwią-
zaną z Golubiem ciotkę – Annę Wazównę w toruńskim kościele. Władysław IV Waza to jedyny 
polski władca, który był jednocześnie carem Rosji

O
 G

 Ł O
 S Z E N

 I E

Władysław IV 
Waza urodził się 
w 1595 r. w pałacu 
królewskim w Łob-
zowie. Był pierw-
szym męskim po-
tomkiem Zygmunta 
III Wazy i jego pierw-
szej żony Anny 
Habsburżanki. Od 
początku widzia-
no w nim dziedzica 
ojca, albowiem było 
niemal pewne, że po 
śmierci Zygmunta 
III wybór szlachty 
padnie na najstar-
szego syna królew-
skiego. Od 1611 roku 
dla obeznania się ze 
sprawami publicz-
nymi, upoważniony 
został do zasiadania 
na posiedzeniach 
sejmowych. Od 15 
roku życia uczest-
niczył w obradach. 
Jako jedyny następ-
ca tronu cieszył się 
sympatią szlachty, 
a dla dużej części 

społeczeństwa był powodem 
do dumy jako kontynuator dy-
nastii Jagiellonów. 

W 1609 roku wybuchła 
wojna Rzeczypospolitej z Ro-
sją. Bojarowie, niezadowoleni 
z rządów cara Wasyla Szuj-
skiego, ofiarowali koronę car-
ską Władysławowi. Rokowa-
nia w tej kwestii prowadził 
hetman wielki koronny Sta-
nisław Żółkiewski. Koronacja 
Władysława na cara miała 
przypieczętować unię Rzeczy-
pospolitej i Rosji. Rozpoczęto 
nawet bić monety z imieniem 
nowego cara Władysława Zyg-
muntowicza. Jednak niechęć 
Zygmunta III wobec przyjęcia 
przez syna prawosławia – co 
było warunkiem bojarów ro-
syjskich do objęcia tronu cara 
Rosji – przekreśliła te plany. 
Wojna polsko-rosyjska trwała 
jeszcze kilka lat. Wiosną 1612, 
na prośbę posłów rosyjskich, 
podjął wraz z ojcem wypra-
wę, której celem miało być 
odbycie koronacji w Moskwie. 
W międzyczasie jednak skapi-
tulowała polska załoga Kremla 
moskiewskiego, tak, że wojska 
Rzeczypospolitej zmuszone 
były zawrócić. Chociaż Wła-
dysław nigdy nie włożył na 
głowę korony carskiej, tytuł 
wielkiego księcia nosił do 1635 
roku, nie zważając, że Rosja-
nie, zrażeni polską polityką, 
wybrali innego władcę – Mi-
chała Romanowa.

Władysław Waza w wie-
ku 30 lat, pod przybranymi 
nazwiskami (Snopek, Snop-
kowski, Snopczyński, utwo-
rzonych zapewne od herbu 
Wazów - Snopek) wyjechał na 
zachód Europy. Następca tro-
nu polskiego w trakcie swojej 
podróży odwiedził dwór ce-
sarza Ferdynanda II, a potem 
Brabancję, gdzie brał udział 
w oblężeniu twierdzy Breda. 
W czasie pobytu w Niderlan-
dach Hiszpańskich królewicz 
pozował do portretu Peterowi 
Rubensowi. Następnie udał się 
do Rzymu, do papieża Urbana 
VIII, który przyjął go wielki-
mi honorami. Władysław pil-
nie obserwował i analizował 
ustrój poszczególnych państw, 
stosunki społeczne i ekono-
miczne w nich panujące oraz 
wyposażenie armii i metody 
prowadzenia wojny. Pobyt we 
Włoszech pozwolił mu poznać 
nowy wówczas gatunek sztuki 
dworskiej, czyli operę, którą 
wprowadził później w Polsce, 
jako pierwszy władca w tej 

części Europy. 
Już przed elekcją w 1632 

roku okazało się, iż królewicz 
Władysław nie ma prawie żad-
nego poważnego konkuren-
ta do tronu Rzeczypospolitej. 
Poparli go zarówno bracia, jak 
i papież Urban VIII oraz, co 
najważniejsze, sejmiki szla-
checkie. W takiej sytuacji inni 
pretendenci, jak np. szwedzki 
król Gustaw II Adolf, nie mieli 
większych szans. 

Pierwszym problemem 
nowego króla była wojna 
z Moskwą. W lipcu 1633 r. miał 
wygasnąć rozejm zawarty 
w Dywilinie. Armia rosyjska 
uderzyła jednak na wschodnie 
pogranicze jeszcze w 1632 r. Po 
zajęciu Połocka i Orszy, wojska 
rosyjskie stanęły pod Smo-
leńskiem. Organizację obrony 
Smoleńska rozpoczęto dopiero 
po dokonaniu elekcji. Włady-
sław IV nie od razu wyruszył 
z odsieczą. Przeszkodziła mu 
w tym choroba. Król cierpiał 
na dolegliwości nerkowe, reu-
matyzm i często miał opuch-
nięte nogi. Wiele tygodni spę-
dził w łóżku, albo w lektyce. 
Rzeczypospolitej brakowało 
też armii, która przeciwstawi-
łaby się wrogowi. Gdy wojska 
rosyjskie zaatakowały kraj, 
pod bronią było niecałe 8 tys. 
żołnierzy. Część z nich musia-
ła strzec granic południowo-
wschodnich przed atakami 
ordy tatarskiej czy wojsk suł-
tana. Część obsadzała zamki 
na pozostałych granicach. Na 
odsiecz Smoleńska mogło ru-
szyć ok. 3 tys. żołnierzy. Chory 
król wyznaczył na ich wodza 
hetmana wielkiego litewskie-
go Krzysztofa Radziwiłła. 

W 1634 roku Władysław 
IV zawarł z Michałem Roma-
nowem „pokój wieczysty” 
w Polanowie pod Wiaźmą, na 
mocy którego car zrzekł się 
na rzecz Polski ziemi smo-
leńskiej, siewierskiej i czerni-
howskiej, a Władysław IV szu-
kając poparcia w walce o tron 
szwedzki zrezygnował z praw 
do tronu moskiewskiego oraz 
z Sierpiejska. W traktacie za-
gwarantowano także wymia-
nę jeńców i swobodę handlu. 
Między oboma krajami zapa-
nował spokój. Państwo carów 
przestało interesować polskie-
go króla. 

W kolejnym wydaniu na-
szego Tygodnika przybliżymy 
dalsze losy króla Władysława

oprac. (szyw)



Czwartek 19 października 2017 HISTORIA 27GOLUB–CGD.PL

Czy była taka ulica? 
CIEKAWOSTKI  W styczniu 1946 roku wychodząca 
w Warszawie Gazeta Ludowa informowała o nowej na-
zwie ulicy w naszym mieście. Nazwa ta nie dotrwała 
do dzisiejszych czasów, a być może mamy do czynienia 
z błędną informacją? 

R E K L A M A

Tuż po wojnie dochodziło do 
rozliczenia z tym wyniszczają-
cym konfliktem. W miastach na 
terenie całego kraju trwały pro-
cesy nad lokalnymi przywódca-
mi nazistowskimi. W naszym 
przypadku czyniono to w Kowa-
lewie. Jednocześnie zaczęto czcić 
pamięć poległych. 

Gazeta Ludowa informowa-
ła, że trzy miasta na Pomorzu: 
Gdańsk, Dobrzyń-Golub i Toruń 
nazwały ulice mianem „Gdyń-

skich kosynierów”. W Toruniu 
przy przyjmowaniu uchwały 
uznano, że „czyny robotnicze 
i chłopskie Oddziałów Gdyń-
skich Kosynierów to symbol 
walki polskiego Pomorza o wol-
ność i demokrację”. Czy w Golu-
biu istniała ulica Gdyńskich Ko-
synierów? 

O pomoc w tej sprawie pro-
simy naszych czytelników. Naj-
bliższa ulica Kosynierów Gdyń-
skich znajduje się w Grudziądzu. 

W Toruniu do dziś istnieje tylko 
ul. Kosynierów Kościuszkow-
skich.  Kosynierzy gdyńscy to 
ciekawy epizod z pierwszych dni 
września 1939 roku. Stworzona 
w dużej mierze z robotników 
formacja była rzeczywiście wy-
posażona w kosy osadzone na 
sztorc. Brała udział w walkach 
w Gdyni i na Oksywiu. Po wojnie 
ulice imienia kosynierów poja-
wiły się masowo całym kraju. 

(pw)

Turniej 1991 
Turnieje Rycerskie na golubskim zamku mają tra-
dycję sięgającą 1976 roku. Cofniemy się do roku 
1991, by prześledzić jak wówczas, tuż po transfor-
macji ustrojowej, wyglądała ta impreza. 

XX wiek

W 1991 roku na placu tur-
niejowym znalazły się cztery 
drużyny: Polski, Włoch, Fran-
cji i Szwecji. Wygrali Włosi. 
Polakom w sześcioosobowym 
składzie przewodził wówczas 
Andrzej Słowiński, jeździec 
z Nadwiślanina Kwidzyn na 
koniu „Leśnik”. 

Jak donosił Dziennik Bał-
tycki, Polacy przegrali z Wło-
chami głównie za sprawą koni. 
Te pochodzące z Italii były szyb-
sze i bardziej zwrotne. Polscy 
rycerze mieli do dyspozycji nie 
najmłodsze rumaki na przygo-

towanie których nie było dużo 
czasu. W 1991 roku podczas tur-
nieju wiele mówiło się o pla-
nach na przyszłość. Ówczesny 
kasztelan Zygmunt Kwiatkow-
ski chciał, by do 1993 roku uru-
chomić przy Drwęcy przystań 
kajakową oraz skansen. Cho-
dziło o to, by miejscowość sta-
ła się bardziej atrakcyjna dla 
turystów. Niestety, jak wiemy 
z planów wyszło niewiele, ale 
na plus można dodać, że turnie-
je rycerskie wciąż popularyzują 
nasze miasto w Polsce. 

(pw)

XX wiek

Graniczne negocjacje 
W 1909 roku w Golubiu odbywały się negocjacje niemiecko–rosyjskie doty-
czące godzin otwarcia wrót na moście granicznym na Drwęcy.

Negocjacje odbyły się pod 
koniec lipca 1909 roku. Do Golu-
bia przybył z Gdańska przedsta-
wiciel regionu Prusy Zachodnie 
– Neidlinger. Wspierali go go-

lubscy radni. To im najbardziej 
zależało na jak najdłuższym 
otwarciu granic. Z drugiej stro-
ny stołu znaleźli się przedstawi-
ciele rosyjskiej komory celnej.  

Najbardziej dokuczliwe dla 
Golubia było to, że granica po-
zostaje zamknięta w rosyjskie 
święta. Tych był całkiem spo-
ro. Po negocjacjach zgodzono 

się, że Rosjanie będą otwierać 
granicę popołudniami podczas 
świąt oraz wydłużą o jedną go-
dzinę czas otwarcia wrót w dni 
powszednie. Przez prawie cały 
okres, o którym piszemy gra-
nica otwarta była w godzinach 
porannych do 12-14,a następnie 
zamykana na godzinę, by wzno-
wić pracę popołudniu. Przerwa 
służyła zjedzeniu obiadu.

(pw)

REKLAMA W CGD

TEL. (56) 493 41 50
ZADZWOŃ
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331
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Auto-Moto

Sprzedam opla astrę 98r. Z lpg. 
Stan dobry, cena 1800, tel 692 
364 306

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

Kupię/Sprzedam

DWIE ŚLICZNE DONICE Z PNIA 
DRZEWA Z TUJĄ, SPRZEDAM. 
TEL.694 665 294

Nieruchomości

Sprzedam działkę budowlaną 
o powierzchni 0,3h,położoną 
w cichej i spokojnej okoli-
cy. W pobliżu las i jeziora. 
566838610
Sprzedam działki o pow. 5,33 
i 1,03. Sitno. Tel. 691 644 829

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

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

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

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

Praca

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

Zatrudnię kierowcę C+E na kraj. 
Stała pensja. Kowalewo-Pomor-
skie. Tel. 662 568 782

Rolnictwo

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

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

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

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

Sprzedam ziemniaki paszowe. 
Cena 0,20 zł/kg. Tel. 602 459 227

Różne

Dachy, okna, drzwi, płyta warstwo-

wa, garaże (blaszaki). Zadzwoń 
514 866 203 lub 56 474 09 20

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 
ton, tel 600 990 042

Malowanie, szpachlowanie, regip-
sy, docieplanie, sufity LED. Tel. 
885 810 599
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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

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

Transport koni, krów i innych 
zwierząt na terenie całej Polski. 
Atrakcyjne stawki i fachowe podej-
ście. Tel 669 450 043
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Święto jeźdźców i myśliwych 
GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  Październik to czas konnego i myśliwskiego święta – Hubertusa. W minio-
ną sobotę zawody w Olszówce wygrała Martyna Dębska

Wizyta u Frycka 
10 października dzieci z oddziałów przedszkolnych 
w Elgiszewie odbyły wycieczkę do Szafarni, by po raz 
pierwszy spotkać się z postacią Fryderyka Chopina. 

Gmina Ciechocin

Dla maluchów uczęszczają-
cych do oddziałów przedszkolnych 
w Elgiszewie była to pierwsza 
wycieczka w nowym roku szkol-
nym. Zaczęli od  Ośrodka Chopi-
nowskiego w Szafarni. Wizyta ta 
wprowadziła ich w świat muzyki 
klasycznej. Wzięli udział w cieka-

wych i uaktywniających zajęciach 
dla najmłodszych. Celem spotka-
nia było uwrażliwienie na piękno 
muzyki, poprzez zabawę, metodą 
aktywnego słuchania. 

(pw)
fot. nadesłane

Imprezę zorganizowała staj-
nia „Żwir-Bud” z Olszówki, a go-
spodarzem był Ryszard Juszczak 
z rodziną. W konnych zmagań 
wzięło udział ponad 20 jeźdźców 
z regionu. Masterem (prowadzą-
cym gonitwę) był Piotr Różański. 
W rolę kontrmastera (zamyka-
jącego) wcieliła się Justyna Szar-
szewska. Rolę lisa odgrywał nato-
miast Mirosław Wojciechowski. 

W trakcie gonitwy o włos 

od złapania lisa był Krzysztof 
Cymbał ze stajni Osada Karbów-
ko. Ostatecznie lisia kitę złapała 
Martyna Dębska. Organizatorzy 
wyróżnili również Jakuba Ró-
żańskiego i Krzysztofa Cymbała, 
którzy otrzymali nagrody dla naj-
aktywniejszych jeźdźców. Zofia 
Juszczak otrzymała zaś nagrodę 
dla najmłodszego uczestnika go-
nitwy. 

Tekst i fot. (szyw)

W rolę lisa wcielił się Mirosław 
Wojciechowski Lisa złapała Martyna Dębska Najmłodsi goście i uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale

W gonitwie wzięło udział kilkudziesięciu uczestników
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Mistrzowie MtB
KOLARSTWO  Zawody „Golub-Dobrzyń  Agrolok MTB Mara-
ton 2017” przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
W imprezie wzięło udział 260 kolarzy niemal z całej Polski. Do 
Golubia-Dobrzynia przyjechali zawodnicy m.in. z Warszawy, 
Torunia i Bydgoszczy. Nie zabrakło także reprezentantów na-
szego miasta i powiatu

W minioną niedzielę w Golu-
biu-Dobrzyniu po raz trzeci zor-
ganizowano zawody z cyklu MTB. 
Zawodnicy zmagali się na trzech 
trasach: Fit – 23 kilometry, Giga – 
49 km oraz Mega – 68 km. Start 
i meta znajdowały się na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Za-
wodnicy musieli przejechać m.in. 
przez Sokołowskie Rumunki, So-
kołowo, Węgiersk, Paliwodziznę, 
Nowogród czy Zarembę. Do poko-
nania były liczne górki, zagajniki 
i strumienie. 

– Cieszy mnie to, że w Golu-
biu-Dobrzyniu organizowane są 

tego typu zawody – mówi Rafał 
Sarnowski z Golubia-Dobrzynia. 
– Ja rywalizowałem na trasie Fit. 
Chciałem się sprawdzić i cieszę, że 
ukończyłem MTB maraton. 

Najlepsi zawodnicy walczy-
li o nagrody pieniężne, a wśród 
wszystkich uczestników wyloso-
wano kilka rowerów. Najlepszy 
w kategorii Fit (23 km) był Leszek 
Jezierski z Grudziądza, a wśród 
kobiet Maja Gondek z Torunia. 
W kategorii Giga (49 km) wygrali: 
Hubert Semczuk z Wyrzyska oraz 
Anna Ostrowska z Chorzeli. W ka-
tegorii Mega (68 km) najlepsi oka-

zali się: Michał Górniak z Poznania 
i Małgorzata Lutecka z Bratiana. 

Z mieszkańców Golubia-Do-
brzynia i okolic najlepiej wypadli 
w kategoriach Open (wszystkie 
wyniki): Marek Kucharski (Fit – 48 
miejsce), Grażyna Mierzejewska 
(Fit – 129 miejsce), Paweł Słomski 
(Giga – 19 miejsce) i Daria Hejnow-
ska (Giga – 24 miejsce) oraz Rafał 
Słapiński (Mega – 19 miejsce). Mał-
gorzata Lipińska z Elgiszewa (gmi-
na Ciechocin) w k-4 zajęła pierw-
sze miejsce w kategorii Fit i drugie 
miejsce w kategorii Open. 

Tekst i fot. (szyw)

Trasa wiodła m.in. przez Sokołowskie Rumunki, Nowogród, Paliwodziznę

Łącznie w maratonie wzięło udział 260 uczestników

Jakub i Rafał Sarnowscy z Golubia-Dobrzynia zmagali się na trasie Fit

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale

Do Golubia-Dobrzynia przyjechali zawodnicy niemal z całej Polski

Start i meta znajdowała się na terenie OSiR-em

W każdej z kategorii rywalizowało kilkudziesięciu zawodników 
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sokół pnie się w górę
PIŁKA NOŻNA  Drużyna Sławomira Rożka pokonała 1:0 Kujawiaka Kowal i odniosła drugie z rzędu zwy-
cięstwo w IV lidze. Ekipa z Radomina awansowała na 16. miejsce w tabeli

PIŁKA NOŻNA  Grali ligowcy 

W derbowym pojedynku w klasie okręgowej dobrze spisujący się w tym 
sezonie Promień Kowalewo Pomorskie pokonał Iskrę Ciechocin aż 4:1, 
a wszystkie bramki zdobyli gospodarze. Do siatki Iskry trafili Daniel Szczo-
drowski, Piotr Walaszkowski, Maciej Łuszczyński oraz Bartosz Jagielski, zaś 
gola samobójczego zapisał na swym koncie Marcin Tarka. Golubska Drwę-
ca zaprezentowała się bardzo poprawnie, ale kolejny raz musiał uznać 
wyższość przeciwnika, przegrywając na własnym boisku z Wojownikiem 
Wabcz 0:1. A-klasowy Pogrom Zbójno nie sprostał natomiast liderującemu 
Cyklonowi Kończewice, ulegając rywalom 2:5. Gole dla Pogromu strzelił 
Mateusz Modrzejewski. 

(kl)

Rekreacja

OSiR zaprasza na zajęcia
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu przygotował pakiet zajęć dla 
młodych adeptów sportu. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. 

OSiR zapra-
sza dzieci po-
wyżej 10 roku 
życia na trenin-
gi szkółki kolar-
skiej działającej 
pod patrona-
tem PZKol. Za-
jęcia prowadzi 
pierwszy tre-
ner mistrza 
świata w ko-
larstwie szoso-
wym Michała 
Kwiatkowskie-
go,  Wiesław 
Młodziank ie-
wicz. Treningi 
odbywają się na 
stadionie OSi-

R-u w poniedziałki i piątki w go-
dzinach 16.00-17.30. Na chętnych 
czekają nowe rowery treningowe, 
strój i kaski.

Ośrodek zachęca również 
młodzież ze szkół podstawowych 
do uczestnictwa w zajęciach te-
nisa stołowego (w poniedziałki 
w godzinach 16.00-18.00). Zapra-
sza także na zajęcia szachowe 
(wtorki i czwartki 16.00-18.00), 
callanetics (poniedziałki 19.00-
20.00 i czwartki 18.00-19.00) oraz 
zumbę (wtorki i czwartki 18.00-
19.00)

Zainteresowanych sztukami 
walki z chęcią przyjmie sensei Ja-
nusz Drywa (karate kyokushin, 
wtorki i czwartki od godziny 16.00)

(kl)

Sokół Radomin ubiegłotygo-
dniowym meczem w Brodnicy 
udowodnił, że jest w stanie nawią-
zać równorzędną walkę z drużyna-
mi ze środka ligowej klasyfikacji. 
Ekipa Sławomira Rożka zyskała 
również dodatkowy bodziec do 
jeszcze cięższej pracy, a efekty peł-
nego zaangażowania oglądaliśmy 
w sobotnie przedpołudnie.

Sokół rozpoczął mecz ze spo-
rym animuszem, zyskując pewną 
przewagę w środkowej strefie bo-
iska. Na dobre okazje strzeleckie 
kibice zgromadzeni w Radominie 
musieli jednak trochę poczekać – 
te wykreowano bowiem dopiero 
w trzecim kwadransie. Najpierw 
zespół gospodarzy miał szansę na 
bramkę po stałym fragmencie gry, 
zaś chwilę później pomocnik Kuja-
wiaka po rajdzie lewą stroną boiska 
trafił w słupek. W tej sytuacji warto 
podkreślić, że stojący w bramce Ra-
domina Miłosz Szponikowski miał 
futbolówkę pod pełną kontrolą. 

Po zmianie stron Sokół grał 
jeszcze lepiej. W 48. minucie Paweł 

Jachowski podał do Dawida Mu-
chewicza, a ten uderzył minimal-
nie obok słupka. Piętnaście minut 
później kapitalnym dryblingiem 
w polu karnym popisał się rezer-
wowy Waldemar Jachowski, a szar-
żującego pomocnika nieprzepiso-
wo zatrzymał defensor z Kowala. 
Jedenastkę pewnie wykorzystał 
Paweł Jachowski i Radomin zasłu-
żenie prowadził 1:0.

Sokół po wyjściu na jedno-
bramkowe prowadzenie nie kon-
centrował się na obronie rezultatu, 
ale usilnie dążył do jego podwyż-
szenia. Przy strzałach Jachowskie-
go i Marcinkowskiego dobrze spisał 
się jednak golkiper przyjezdnych 
i wynik spotkania już się nie zmie-
nił. 

– Cieszymy się oczywiście 
z kolejnych trzech punktów, ale 
w meczu były pewne fazy, w któ-
rych nie mieliśmy dostatecznej 
kontroli nad grą. Mimo wszystko, 
byliśmy zdecydowanie lepszym 
zespołem i zasłużenie zainkasowa-
liśmy drugi komplet „oczek” – za-

znaczył po starciu trener Sławomir 
Rożek.

Sokół w środę miał rozegrać 
zaległy mecz z Orlętami Aleksan-
drów Kujawski, ale decyzją związ-
ku konfrontacja została przenie-
siona na inny termin. Najbliższym 
rywalem ekipy z Radomina będzie 
zatem Pogoń Mogilno (wyjazd, 21 
października godzina 15.00).

Tekst i fot.
Kamil Lewandowicz

SOKóŁ RAdOmIN  
VS.

KujAwIAK KOwAl 

1 (0: 0) 0
Gole

Paweł Jachowski 61’ (z karnego)

Skład

Szponikowski M. – Piotrowski Rafał 
(46’ Muchewicz), Piotrowski Paweł, Bruz-
dewicz (55’ Jachowski Paweł), Czajkowski, 
Jachowski Paweł (80’ Filiński), Jachowski 
Przemysław (65’ Szponikowski Kamil), 
Marcinkowski Piotr, Marcinkowski Krzysztof, 
Piotrowski Miłosz, Sfefański

3 PytANIA dO... PIOtRA mARcINKOwSKIegO, 
NAPAStNIKA SOKOŁA RAdOmIN.

1. druga wygrana z rzędu to nagroda za cierpliwość 
i brak nerwowych ruchów w zespole po kilku pierwszych 
kolejkach?

– Oczywiście, że tak. Z każdego meczu staramy się wyciągać 
maksimum.  Każdy zawodnik, jak i trener. Nie chodzi tu tylko 
o aspekty czysto fizyczne czy taktyczne,  ale również o podej-
ście mentalne. Wiedzieliśmy,  że cierpliwość jest nam potrzebna, 
wierzyliśmy w swoje umiejętności, jednak w tych pierwszych 
kolejkach zawsze brakowało nam jakiegoś czynnika potrzebne-
go do zwycięstwa. Teraz już jesteśmy bogatsi o doświadczenie 
gry w IV lidze, którego tak bardzo nam brakowało.  Myślę, że 
z każdym meczem będziemy rośli w siłę.

2. jak się czujecie po powrocie na obiekt w Radominie? 
gra na własnym boisku to spory atut?

– Czekaliśmy na grę w Radominie,  tak samo jak nasi wspa-
niali kibice. To w głównej mierze dzięki nim tak ciężko jest 
wywieźć stąd innym drużynom jakiekolwiek punkty. Ci ludzie 
bardzo nas wspierają, są grupy,  które jeżdżą również na nasze 
mecze wyjazdowe. To bardzo buduje, motywuje. Czasami, gdy 
w ostatnich minutach może zabraknąć sił, te lecące z trybun 
słowa wsparcia potęgują chęć zwycięstwa.  Gra w Radominie to 
sama przyjemność, a dla mnie osobiście – duma.

3. jakie macie plany na najbliższe tygodnie? cel walki 
o zwycięstwo w każdym nadchodzącym starciu pozostaje 
niezmienny?

– Zwycięstwo zawsze jest naszym głównym celem. Nieważ-
ne jest dla nas to, które miejsce w tabeli ma drużyna, z którą się 
mierzymy. Wspomnę tu np. mecz z Chemikiem Bydgoszcz, nie-
dawnym III-ligowcem. Każdy skazywał nas na sromotną poraż-
kę,  ale swoim podejściem i zaangażowaniem pokazaliśmy, że 
nie boimy się nikogo w tej lidze. Mamy oczywiście świadomość, 
że jesteśmy beniaminkiem, nie robimy z siebie super gwiazd 
i to jest chyba naszym ogromnym atutem. Nie poprzewracało 
nam się w głowach,  chcemy po prostu coraz lepiej grać w piłkę 
i wygrywać.

W sobotnim spotkaniu nie zabrakło walki o każdą piłkę
Gospodarze przeważali w środkowej 
strefie boiska


