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GOLUB-DOBRZYŃ  Upamiętnili ks. Twardowskiego 

W sobotę 18 listopada młodzież z regionu rywalizowała w 12. edycji Prze-
glądu Twórczości ks. Jana Twardowskiego. Relacja oraz wyniki konkursu 
na stronie 7. Na zdjęciu: reprezentantki Radomina z Iwoną Kamińską, ks. 
Jarosławem Kuleszą oraz opiekunką Agnieszką Błaszkiewicz.
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Problem odoru powraca
GOLUB-DOBRZYŃ  Mieszkańcy znów skarżą się na nieprzy-
jemny zapach wydobywający się z fabryki produkującej paszę 
dla ryb. Komina jak nie było tak nie ma, a kierownik technicz-
ny znów obiecuje
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Ponownie pojawiły się skar-
gi na odór z fabryki Aller Aqua, 
produkującej paszę dla ryb.

– Mieszkańcy Golubia-Do-
brzynia pytają nas, radnych 
i proszą, żebyśmy zrobili coś 
z zapachami, które pojawiają 
w okolicy ulic: Dworcowej, Wą-
brzeskiej, Kowalewskiej i Słu-
chajskiej – mówi radny Szymon 
Wiśniewski. – Zapytałem na se-
sji, czy miasto interweniuje w tej 
sprawie, ponieważ temat poja-
wiał się już wcześniej na sesjach, 
a poprawy sytuacji nie ma.

Przedstawiciele firmy mieli 
wziąć udział w ostatnim posie-
dzeniu komisji infrastruktury, 

jednak nikt się nie pojawił. War-
to przypomnieć, że my także po-
ruszaliśmy ten temat na naszych 
łamach zeszłej jesieni. Wówczas 
kierownik techniczny Tadeusz 
Matyjaszczyk tłumaczył, że to 
sprawa komina, a właściwie jego 
braku. Stary był w fatalnym sta-
nie, cały przerdzewiały i groził 
zawaleniem, dlatego został ro-
zebrany. Jednocześnie kierownik 
techniczny zapewniał, że wyda-
lana para nie jest szkodliwa dla 
zdrowia, ale rozumie, że może 
być uciążliwa dla mieszkańców. 
Dlatego, jak zapewniał, zostały 
już podjęte kroki w celu zniwe-
lowania odoru. 

Firma wówczas przymierza-
ła się do budowy nowego komi-
na, wpłynęły nawet oferty od 
wykonawców. Kierownik mówił 
wtedy, że wybrano dwie. Nowo 
wybudowany komin miał być 
wysoki na 40 metrów. Kierow-
nik zapewniał, że wyprowadze-
nie pary, powstałej po procesie 
suszenia produktów, z tej wyso-
kości będzie nad miastem. Para 
będzie osiadała poza obszarem 
zabudowanym i zapach będzie 
znacznie mniej intensywny. 8 li-
stopada 2016 roku te dwie oferty 
miały być przedstawione preze-
sowi firmy, a nowy komin, jak 
zapewniał kierownik techniczny, 
miał stanąć tej wiosny, ale nadal 
go nie ma. Co więc się dzieje? Za-
pytaliśmy u źródła.

– Mamy już wszystkie po-
zwolenia, włącznie ze środowi-
skowymi uwarunkowaniami, tro-
chę to trwało, ponieważ takie są 
procedury i nie można było ich 
uprościć – mówi Tadeusz Maty-
jaszczyk, kierownik techniczny 
firmy Aller Aqua Polska sp. z o.o. 
– Jesteśmy w fazie końcowej, już 
pracujemy nad projektem. Jeśli 
pogoda będzie sprzyjać, nie bę-
dzie zbyt silnych mrozów, które 
utrudniłyby spawanie, to zakoń-
czymy realizację w pierwszym 
kwartale nowego roku. 

Czyli na wiosnę, kolejną 
z rzędu. Oby teraz na pewno.

Tekst i fot. (nał)

Obecnie fabryka prowadzi produkcję bez komina

O G Ł O S Z E N I E



Od lat w okresie zimowym ze 
wzgórza zamkowego unosił się 
czarny dym, który zawijał nie tyl-
ko na dziedziniec zamkowy, od-
straszając przybyłych turystów, 
ale i opadał na miasto, znacznie 
przyczyniając się do powstawania 
smogu. W tym roku tego zjawiska 
już nie zobaczymy.

– Tak, turyści i mieszkańcy 
mogą odetchnąć z ulgą – mówi 
Stefan Borkowicz, prezes zarządu 
oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzy-
niu. – Wszystko za sprawą prze-
budowania zamkowej kotłowni 
i dostosowania jej do gazu ziem-
nego. Wcześniej spalaliśmy w se-
zonie zimowym około 120-150 ton 
miału, który wytwarzał właśnie 
ten smolisty dym. W myśl zasady: 
„zamek to miasto”, dbamy i da-

jemy przykład, jak możemy być 
miastem historyczno-ekologicz-
nym. Dzięki tej zmianie znacznie 
ograniczymy tworzenie się smo-
gu w mieście i poprawimy warun-
ki na samym zamku. Wcześniej, 
pomimo że wyciągnęliśmy komin 
maksymalnie wysoko, dym zawi-
jał na dziedziniec zamkowy. Dzia-
ło się tak niezależnie od wiatrów, 
gdyż brama zamkowa działała jak 
wyciąg, co skutecznie utrudniało 
nam pracę i odstraszało turystów. 
Także same mury na tym cierpia-
ły, na nich i na oknach osadzał się 
czarny pył. Teraz tego nie będzie. 

Inwestycję zrealizowano, za-
ciągając pożyczkę w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Jej wyso-
kość to 179 tys. złotych na cztery 

lata, z możliwością umorzenia po 
trzech latach do 30 proc. kwoty. 
Całkowity koszt tej inwestycji, 
wraz z przyłączem i moderniza-
cją kotłowni, to ok. 300 tys. zł. Jak 
wyglądają same koszty ogrzewa-
nia po modernizacji?

– Z nowej umowy i cen gazu 
wynika, że będzie on porów-
nywalny do kosztów spalanego 
wcześniej miału (miał ok. 60 tys., 
gaz ok 70 tys. rocznie) – dodaje 
prezes. – Teraz mamy kotłownię 
bezobsługową, wcześniej potrze-
ba było trzech palaczy, co rów-
nież generowało koszty. Średnio 
etat to było 2,2 tys. zł brutto, plus 
szkolenia. Pracownicy ci nie zo-
stali zwolnieni, a przesunięci do 
prac remontowych, co przysłuży 
się obiektowi.

A co na to 
mieszkańcy miasta?
– W końcu zniknie ten przy-

kry widok – mówi Marta Skrzyp-
czak. – Zawsze się śmialiśmy, że 
znów czarny dym, znów papieża 
nie wybrano. A tak poważnie, to 
bardzo dobra wiadomość, bo było 
to uciążliwe. Jest to jednak naj-
większy obiekt w mieście. Mimo, 
że położony na wzgórzu, skutecz-
nie nas truł. Teraz tego nie bę-
dzie. Inni powinni brać przykład, 
a pozbędziemy się smogu.

(nał)
fot. nadesłane

– To dość trudny budżet, 
w którym znajduje się wiele za-
dań inwestycyjnych – przybliża 
Ryszard Pawlikowski, skarbnik 
gminy. – Pierwszy raz w historii 
doszliśmy z wydatkami na inwe-
stycje niemal do kwoty 10 mln 
zł. W ubiegłym roku planowali-
śmy mniej, bo 4,3 mln zł. Budżet 

jest realny, większość inwestycji 
posiada dofinansowanie z ze-
wnątrz.

Największe przyszłoroczne 
wyzwania to m.in. budowa kolej-
nych przydomowych oczyszczal-
ni, ścieżek rowerowych, moder-
nizacja szkoły w Nowogrodzie 
na potrzeby przedszkola, zakup 

ogniw fotowoltaicznych oraz ter-
momodernizacja świetlic w Han-
dlowym Młynie i Nowejwsi. Te 
dwie ostatnie są dokończeniem 
tegorocznych inwestycji. 

Gmina zamierza wydać tak-
że sporo pieniędzy na drogi. Li-
sta inwestycji jest bardzo długa 
i obejmuje odcinki od 250 do 
1000 metrów w 14 miejscowo-
ściach.

– W poprzednich latach spo-
ro inwestowaliśmy w podbudo-
wy dróg, dlatego teraz łatwiej 
jest nam dokonywać moderniza-
cji – mówi wójt Marek Ryłowicz. 
– Dzięki takiemu programowi 
przez ostatnie dwa lata udało się 
wykonać ok. 4 km dróg.

Najważniejszy z odcinków 
znajduje się we Wrockach, na te-
renie planowanego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego. 

 To pierwsza inwestycja 
związana z parkiem. Równole-

gle prowadzimy rozmowy z po-
tencjalnymi firmami, które mają 
inwestować w parku oraz przy-
gotowujemy uchwały, mające 
zachęcić inwestorów do wyboru 
właśnie tej lokalizacji. Prowadzi-
my także rozmowy w sprawie 
gazyfikacji terenu – dodaje wójt.

Największą bolączką może 
być jednak znalezienie wykonaw-
ców, którzy zajmą się budową 
dróg, ścieżek i innych inwestycji:

– Niestety, w tym momencie 
nie ma wielu chętnych do brania 
udziału w przetargach, a jeśli 
takowi się znajdują, to zazwy-
czaj oferują bardzo wygórowane 

kwoty – dodaje wójt.
Projekt budżetu trafił do Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej. 
Ta musi go zaopiniować. Następ-
nym etapem będzie decyzja rad-
nych. Największe wydatki przy-
szłorocznego budżetu to m.in. 
oświata oraz pomoc społeczna. 
Łącznie w przyszłym roku gmina 
zaplanowała wydatki rzędu 42,3 
mln zł, a dochody w wysokości 
38,39 mln zł. Zadłużenie gminy 
nie jest wysokie. Wynosi niecałe 
30 proc. 

Tekst i fot. 
(pw)

AD VOCEM
W poprzednim wydaniu Tygodnika CGD (nr 472/16.11) w artykule pt. „Drwęca 
na zakręcie” (str. 1) błędnie podaliśmy kwotę dotacji, którą w 2017 roku klub 
Drwęca Golub-Dobrzyń otrzymał od miasta. Informujemy, że jest to kwota 79 
tys., a nie 70 tys., jak pisaliśmy. Za pomyłkę przepraszamy. 

(pw)
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Prezes Stefan Borkowicz jest dumny z tego, że zamek jest teraz ekologiczny

Skarbnik gminy Ryszard Pawlikowski

Golub-Dobrzyń

Zamek już nie truje
Już nie zobaczymy smugi czarnego smolistego dymu, wydobywającego się z na-
szego zamku. Zmieniono bowiem ogrzewanie na ekologiczne.
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GMINA GOLUB-DOBRZYŃ  W gminie Golub-Dobrzyń planują, co zrobią w przyszłym roku. To ma być 
rekordowy budżet, w którym co czwarta złotówka zostanie wydana na inwestycje

Budżet ambitny, ale realny 
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

GMINA ZBÓJNO  Ruże to jedno z mniejszych sołectw w gmi-
nie Zbójno. Od 10 lat kieruje nim Kazimierz Kierkowski

Do startu w wyborach sołec-
kich w 2007 roku namówili go sami 
mieszkańcy. Mimo 10-letniego 
stażu na tym stanowisku, daleko 
mu do jego poprzednika Jerzego 
Grzywińskiego, który sołtysował 
w Rużu 50 lat. W ostatnich wybo-
rach sołeckich Kierkowski nie miał 
żadnego konkurenta. Jest już na 
emeryturze, a w sołtysowaniu po-
maga mu żona Elżbieta. 

Sołectwo Ruże jest niewielką 
miejscowością, którą zamieszkuje 
170 osób. Mieszkańcy zajmują się 
uprawą ziemi, ale większych go-
spodarstw jest tylko kilka. Brakuje 
młodych ludzi, którzy stawialiby 
na rolnictwo. 

– Jak przedstawia się bu-
dżet sołectwa?

– Jest bardzo mały, wynosi 
tylko 13 tys. zł. Rada sołecka zde-
cydowała, że w całości zostanie on 
przeznaczony na utrzymanie dróg 
lokalnych. Na terenie naszego so-
łecka mamy 4,5 kilometra takich 
dróg i wymagają one dużych na-
kładów finansowych. Trasa relacji 
Ruże – Piórkowo ma być wyre-
montowana w przyszłym roku 
przy wsparciu gminy. Ma być po-
łożona nawierzchnia asfaltowa.

– Jak wygląda życie kultu-
ralne w sołectwie? 

– Działa Stowarzyszenie „Ruże 
i okolice”, które skupia wszystkich 

chętnych mieszkańców. Ta or-
ganizacja aktywnie włączyła się 
w przygotowanie dożynek gmin-
nych w 2017 roku. Działalność 
stowarzyszenia do niedawna była 
utrudniona z uwagi na brak loka-
lu. Ostatnio nasza wieś otrzyma-
ła prawdziwą świetlicę. Jest ona 
po gruntownym remoncie, który 
przeprowadziła gmina Zbójno. 
Koszt inwestycji to ponad 300 tys. 
zł. W chwili obecnej trwają prace 
wykończeniowe wokół świetlicy. 
Jej oddanie na pewno spowodu-
je, że nasza działalność kulturalna 
będzie na nowym poziomie. Cały 
przyszłoroczny budżet w wysoko-
ści 17 tys. zł przeznaczamy na za-
kup wyposażenia świetlicy.

– Co może pan powiedzieć 
o współpracy z gminą? 

– Układa się wzorowo, a przy-
kłady można mnożyć. Po pierwsze, 
powierzenie naszemu sołectwu 
organizacji dożynek gminnych 
to duże wyróżnienie, ale również 
wyzwanie, któremu podołaliśmy. 
Remont świetlicy to również doce-
nienie naszych mieszkańców. Pla-
nowany remont drogi w kierunku 
Piórkowa to także ogromne wspar-
cie dla nas. Po tych kilku przykła-
dach widać, że gmina troszczy się 
o swoich mieszkańców.

Rozmawiał i fot.
Marek Wiśniewski

Sołectwem Ruże kieruje od 10 lat Kazimierz Kierkowski

Region

Diecezja toruńska 
ma nowego biskupa
Biskup Andrzej Suski odchodzi na emeryturę, a pa-
pież Franciszek wyznaczył już jego następcę. Nomi-
natem został biskup pomocniczy z diecezji pelpliń-
skiej Wiesław Śmigiel.

W specjalnym komunikacie 
o nowym biskupie poinformowała 
Nuncjatura Apostolska w Polsce, 
a 11 listopada w samo południe 
w toruńskiej kurii ogłoszono de-
cyzję papieża. W komunikacie czy-
tamy, że ojciec święty Franciszek 
przyjął rezygnację księdza biskupa 
Andrzeja Suskiego z posługi bisku-
pa toruńskiego. Mianował bisku-
pem toruńskim dotychczasowego 
biskupa pomocniczego diecezji 
pelplińskiej Wiesława Śmigla.

– W czasie ogłoszenia nomi-
nacji bp Andrzej Suski podzięko-
wał kapłanom, osobom konse-
krowanym i wiernym świeckim 
za minione ćwierćwiecze wspólnej 
drogi i zachęcił zebranych do mo-
dlitwy w intencji nowego biskupa 
oraz dobrego duchowego przygo-
towania się do ingresu – informu-
je ks. Paweł Borowski. – Biskup 
Andrzej Suski, który był pierw-
szym biskupem diecezji toruńskiej 
od 1992 roku, został mianowany 
przez ojca świętego Franciszka ad-
ministratorem apostolskim diece-
zji toruńskiej do czasu kanonicz-
nego objęcia urzędu przez nowego 
biskupa toruńskiego.

Biskup nominat toruński 
Wiesław Śmigiel

Przypomnijmy, Andrzej Suski 
konsekrowany został 4 październi-
ka 1986 roku. W latach 1986-1992 
sprawował funkcję biskupa po-
mocniczego diecezji płockiej. 25 
marca 1992 roku został biskupem 
diecezji toruńskiej. O jego odejściu 
mówiło się już od kilkunastu mie-
sięcy, na nową nominację czekali 
zarówno duchowni, jak i wierni.

Nowy biskup Wiesław An-
drzej Śmigiel urodził się 3 stycz-
nia 1969 roku w Świeciu. Liceum 
ukończył w Bydgoszczy, Wyższe 
Seminarium Duchowne w Pelpi-
nie, tam też otrzymał święcenia 
diakonatu, a później prezbiteratu. 
W 2003 obronił doktorat, a w 2010 
roku uzyskał stopień doktora ha-
bilitowanego nauk teologicznych 
w zakresie teologii pastoralnej. 24 
marca 2012 papież Benedykt XVI 
mianował go biskupem pomocni-
czym diecezji pelplińskiej. Święce-
nia biskupie otrzymał 21 kwietnia 
2012 w katedrze pelplińskiej. Przed 
nim kolejne uroczystości.

– Zbliża się dla mnie bar-
dzo radosny dzień, ale też dzień 
niezwykle uroczysty dla diecezji 
toruńskiej – mówi biskup nomi-
nat Wiesław Śmigiel. – 10 grudnia 
o godzinie 12.00 w katedrze Świę-
tych Janów w Toruniu odbędzie się 
uroczysty ingres, czyli moje wpro-
wadzenie do tej katedry, a także 
pierwsza bardzo uroczysta msza 
św. Bardzo serdecznie zapraszam 
do wspólnej modlitwy, przede 
wszystkim duchownych, osoby 
konsekrowane, wiernych świec-
kich. Dla mnie to niezwykle waż-
ne, żebyśmy byli nie tylko w tym 
dniu, ale i w całej posłudze razem, 
a ta msza będzie znakiem naszej 
jedności, a przede wszystkim zna-
kiem, że Pan Jezus ze swoją Matką 
będzie najważniejszy w mojej po-
słudze biskupiej. 

(nał)
fot. nadesłane

Gmina Golub-Dobrzyń 

Czas na kulturę
W gminie Golub-Dobrzyń rozpoczęło się opracowy-
wanie Strategii Rozwoju Kultury. Dokument  ma zde-
finiować potrzeby kulturalne mieszkańców i zapro-
ponować rozwiązania w tej sferze. 

10 listopada w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Gałczewie 
odbyło się spotkanie inauguru-
jące prace nad strategią kultury. 
Oprócz władz gminy, wzięli w nim 
udział także dyrektorzy szkół, 
sołtysi i przedstawiciele instytu-

cji kultury działających na terenie 
gminy. 

– Inwestujemy wiele w in-
frastrukturę, ale przychodzi czas, 
gdy należy zadbać także o cele 
wyższego rzędu na przykład kul-
turę – zapowiadał podczas jednej 

z sesji rady gminy wójt Marek Ry-
łowicz.

Dokument przygotuje fir-
ma Inwestor Doradztwo Finan-
sowo-Kredytowe w Toruniu. Jej 
przedstawiciel Przemysław Paw-
lak omówił poszczególne etapy 
powstawania strategii. Do miesz-
kańców oraz instytucji trafiły już 
ankiety, w których mogą wyrazić 
swoje zdanie na temat potrzeb 
kulturalnych. Mogą także zapro-
ponować wydarzenie kulturalne, 
które ich zdaniem byłyby cieka-
we. 

(pw)
fot. nadesłane

W  s k r Ó C I e
GMINA rADOMIN Przedzimowa modernizacja 
Mieszkańcy Szczutowa i Jakubkowa oraz sąsiednich miejscowości 

mogą już korzystać ze zmodernizowanej drogi. Odbiór trasy Szczutowo-
Jakubkowo nastąpił 16 listopada. Długość odcinka to prawie 1,5 km. Koszt 
remontu wyniósł blisko 320 tys. zł. Gmina Radomin pozyskała dofinanso-
wanie ze środków unijnych, przez Lokalną Grupę Działania, w wysokości 
prawie 166 tys. zł. Wójt zapowiada nowe inwestycje.

– Złożyliśmy dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 
dotyczące budowy dróg. To Kamionka – Sokołowo i Wilczewo – Wilcze-
wko. Planujemy też przebudowę drogi biegnącej przy Szkole Podstawowej 
w Płonnem. W tym celu złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy – mówi wójt Piotr Wolski. 

Daria szpejenkowska
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Rypińskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego złożyło 
już wniosek o pozwolenie na bu-
dowę bloku mieszkalnego w cen-
trum Wąpielska (powiat rypiński). 
Dokumentacja inwestycji jest 
gotowa, a 8 listopada w urzędzie 
gminy zostały podpisane pierw-
sze umowy dotyczące mieszkań. 
Główne założenie to system doce-
lowej własności, ale jest możliwe 
inne rozwiązanie. 

– Z mieszkań zrezygnowało 
ostatnio kilka osób. W związku 
z tym pojawiła się szansa na sto-
sunkowo tanie mieszkania dla in-
nych osób poszukujących nowego 
lokum. Jest też szansa na utwo-
rzenie mieszkań czynszowych 
– mówi wójt gminy Wąpielsk Da-
riusz Górski.

Nabycie mieszkania w Wą-
pielsku, w systemie docelowej 
własności, polega na wpłacie 50 

proc. wartości lokum. Następnie 
należy płacić czynsz. Po pięciu 
latach mieszkanie przechodzi na 
własność mieszkańca. Koszt wy-
nika z wcześniejszych inwestycji 
realizowanych przez RTBS. 

– Na obecną chwilę przewidy-
wany koszt za m2 wynosi 3 tys. zł. 
Jeżeli cena zmieni się po przetar-
gu, osoby które podpisały umowę, 
zostaną o tym poinformowane. Po 
otrzymaniu informacji o ostatecz-

nej cenie zainteresowani podejmu-
ją definitywną decyzję, czy wezmą 
mieszkanie – informuje kierownik 
Samorządowego Zakładu Budże-
towego Izabela Lewandowska.

Do każdego mieszkania będzie 
należało oddzielne pomieszczenie 
w piwnicy. Lokatorzy będą mogli 
korzystać z sześciu podziemnych 
garaży, a także z położonych przed 
budynkiem parkingów. W pobliżu 
są: szkoła podstawowa z oddzia-
łem przedszkolnym, urząd gminy, 
urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, 
apteka, dobrze zaopatrzone skle-
py, a także przystanki autobuso-
we. 

Wąpielsk jest położony w ma-
lowniczym otoczeniu. Niedaleko 
są lasy, rzeka Drwęca oraz jezio-

ra. Miejscowość jest korzystnie 
zlokalizowana. Trasa z Wąpielska 
do Rypina ma 12 km, do Golubia-
Dobrzynia 16 km, a do Brodnicy 
również 16 km. Przez centrum wsi 
przebiegają drogi powiatowe. 

– W ostatnim czasie gmina 
intensywnie się rozwija. Inwestu-
jemy w infrastrukturę ułatwiającą 
życie mieszkańców – komentuje 
włodarz gminy.

Wszelkie pytania dotyczą-
ce mieszkań można kierować do 
RTBS-u, dzwoniąc pod nr tel. (54) 
280 26 41. Sprawą dotyczącą budo-
wy bloku zajmuje się Piotr Pocza-
tenko. Można też kontaktować się 
z Urzędem Gminy Wąpielsk.

Daria Szpejenkowska
fot. nadesłane

Nowy blok będzie posiadał 20 mieszkań. 
dostępNe są Następujące wariaNty:

60 m2 : pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka i przedpokój;
53 m2 : pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka i przedpokój;
47 m2 : pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka i przedpokój
42 m2 : pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka i przedpokój
38 m2 : pokój z aneksem kuchennym, pokój i łazienka
27 m2 : pokój z aneksem kuchennym, łazienka i przedpokój

Komu mieszkanie?
GmiNa wąpielsk  Poszukiwane są osoby chętne do zamieszkania w bloku RTBS, który niebawem po-
wstanie w centrum Wąpielska. Do wzięcia jest kilka mieszkań 

Gmina Zbójno

Piątki na basenie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Działyń i Zespołu Szkół 
„Szkoła Marzeń”, z inicjatywy Hanny Kwiatkowskiej-
Kudrej, organizuje dla młodzieży z Działynia i okolic 
wycieczki na basen do Rypina. 

W wyjazdach uczestniczy 
48-osobowa grupa, która pod 
okiem opiekunów-wolontariu-
szy relaksuje się podczas wod-
nych zabaw, które oferuje kom-
pleks basenowy w Rypinie.  

– Szczerze mówiąc, jestem 
zaskoczona tak dużym zainte-
resowaniem organizowanymi 

przez nasze stowarzyszenie wy-
jazdami na basen – mówi Hanna 
Kwiatkowska-Kudrej, wicepre-
zes stowarzyszenia. – Uczest-
nikami naszych wycieczek są 
dzieci z klas 4-7, a także moi byli 
uczniowie, obecnie gimnazjali-
ści. Wyjazdy staramy się organi-
zować w piątki, tak aby dzieci po 

powrocie miały wolny następny 
dzień. 90 minut wodnych sza-
leństw to świetna promocja ak-
tywnego stylu życia i integracja. 
Po wyjściu z basenu uzupełnia-
my spalone kalorie w restau-
racji i w radosnej atmosferze 
wracamy do domów. Jeszcze 
w tym roku planuję następne 
wyjazdy. Mam nadzieję, że będę 
znajdowała życzliwych ludzi, 
wspomagających naszą inicjaty-
wę i wspólnymi siłami będziemy 
działać na rzecz młodych ludzi. 
Największą zapłatą są uśmiechy 
na twarzach  młodzieży. 

(pw)
fot. nadesłane

Mają drogę, 
liczą na kolejne 
W minioną środę w Macikowie odebrano zmoderni-
zowany odcinek drogi, łączący tę miejscowość z są-
siednią gminą Zbójno.

Gmina Golub-Dobrzyń

– Droga została zrobiona 
bardzo solidnie – przyznają zgod-
nie sołtys Macikowa Hanna Koń-
czalska oraz radny Jan Boniecki. 
–  Bardzo dobra jest podbudowa, 
a do tego dwie warstwy asfaltu. 
Teraz oczekujemy na kolejne in-
westycje: drogę w kierunku Dzia-
łynia oraz Rudawia. Z tej drugiej 
korzysta wielu mieszkańców, by 

skrócić sobie czas podróży do To-
runia.

Nowy odcinek w Macikowie 
ma 4 metry szerokości i długość 
967 metrów. Na podbudowie 
położono dwie warstwy asfaltu 
o grubości 3 cm. 

(pw)
fot. nadesłane
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Nowoczesny patriotyzm
GMINA RADOMIN  W Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem został zorganizowany Dzień 
Patrioty i Patriotki XXI w. Gościem specjalnym tej uroczystości był poseł Paweł Szramka

Golub-Dobrzyń

Mistrzowie pięknej mowy
W ubiegłym tygodniu na Zamku Golubskim rywalizowali uczestnicy 42. Konkur-
su Krasomówczego Młodzieży Szkolnej. Nagrodę publiczności otrzymał Krzysztof 
Jabłoński z Golubia-Dobrzynia. 

Zwycięzcy 42. Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej Krzysztof Jabłoński z nauczycielką Elżbietą Wałaszewską

Młodzież z całej Polski na 
zamku spotyka się corocznie od 
1975 roku. Gospodarzem imprezy 
był Oddział PTTK im. Zygmunta 
Kwiatkowskiego w Golubiu-Do-
brzyniu 

Nasze województwo repre-

zentowali: Wiktoria Lubczyńska 
z Brodnicy, Magdalena Kwiatkow-
ska z Radziejowa i Krzysztof Ja-
błoński z Golubia-Dobrzynia. Była 
to młodzież, która przebrnęła 
przez szereg eliminacji, aby zna-
leźć się w konkursie finałowym. 

Przedmiotem konkursu było za-
chęcenie potencjalnych turystów 
do odwiedzenia danego zakątka 
naszego kraju.

– Uczestnicy w swoich wystą-
pieniach przedstawiali właśnie hi-
storię swojej małej ojczyzny, cie-

kawych ludzi lub też wyjątkowe 
zjawiska – opowiada Piotr Kwiat-
kowski, członek zarządu Oddziału 
PTTK w Golubiu-Dobrzyniu. – Ich 
wystąpienie było ograniczone 
czasowo. Na przedstawienie swo-
jego tematu mieli tylko 10 minut. 
Do ścisłego finału kwalifikowało 
się pięciu zawodników. Ich wystą-
pienia były oceniane przez jury 
konkursu pod przewodnictwem 
prof. Władysława Sawryckiego.

Ostatecznie najlepsza oka-
zała się Michalina Krzemenow-
ska z Wielunia, przed Magdale-
ną Kwiatkowską z Radziejowa 

i Oliwią Augustyniak z Łęczycy. 
Nagroda publiczności trafiła do 
Krzysztofa Jabłońskiego z Golu-
bia-Dobrzynia. 

Na uczestników czekały 
atrakcyjne nagrody finansowe 
i komplety biżuterii od jednego 
ze sponsorów. Konkurs odbył się 
pod patronatem m.in. marszałka 
województwa, wojewody kujaw-
sko-pomorskiego oraz Zarządu 
Głównego PTTK i Tygodnika CGD. 
Wśród patronów znaleźli się rów-
nież marszałkowie kilkunastu 
województw.

Tekst i fot. (Maw)

Dzień Patrioty i Patriotki XXI 
wieku to inicjatywa stworzona 
przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, w której bierze udział po-
nad 160 szkół w całej Polsce. Jej 
patronem jest Jacek Kuroń, polski 
polityk i jeden z przywódców opo-
zycji w okresie PRL-u. Z tej okazji 
w Szkole Podstawowej w Płon-
nem przygotowano uroczystą 
akademię, podczas której dzieci 
przypominały ważne wydarze-
nia z historii Polski. Nie zabrakło 
również patriotycznych piosenek 
oraz wierszy. Gość specjalny tego 
wydarzenia, poseł Paweł Szramka 
z klubu Kukiz’ 15, został uhonoro-
wany przez społeczność szkolną 

tytułem Patrioty XXI w. 
– Dziękuje za to wyróżnienie. 

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę 
tu z wami być. Gratuluję występu-
jącym tu artystom, ponieważ po-
przez przedstawiony program ar-
tystyczny powiedzieli ważne słowa 
o naszej ojczyźnie. Myślę że istot-
nym jest, aby takie wydarzenia jak 
to odbywały się częściej. Gratuluję 
pani dyrektor oraz gronu pedago-
gicznemu, że zdecydowali się, aby 
w taki sposób upamiętniać waż-
ne wydarzenia z naszej historii 
i uświadamiać młodym ludziom, 
jak ważna jest nasza ojczyzna oraz 
patriotyzm. W dzisiejszym świecie 
bywa z tym różnie. 

Dyrektor Małgorzata Marcin-
kowska zapytała uczniów, co oni 
mogą zrobić dla swojej ojczyzny. 
Pośród wielu odpowiedzi padła 
też ta najważniejsza – uczyć się. 

– W naszej szkole co roku 
odbywa się wiele imprez patrio-
tycznych – mówi dyrektor Mar-
cinkowska – Dzieci mają dużą 
świadomość swojej narodowo-
ści. Wiedzą że muszą kochać oj-
czyznę, uczyć się i pracować dla 
niej. Kładziemy nacisk na to, aby 
uczniowie opuszczający mury 
naszej szkoły byli dumni z bycia 
Polakami.

Tekst i fot. (LB)

Paweł Szramka podkreślał znaczenie nowoczesnego patriotyzmu
Poseł Paweł Szramka otrzymał
tytuł Patrioty XXI w.

Podczas uroczystości dominowały biało-czerwone barwy

 Dzieci z SP w Płonnem przygotowały 
bogaty program artystyczny
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W ramach tej kampanii spo-
łecznej funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Golu-
biu-Dobrzyniu podczas próbnych 
ewakuacji, które przeprowadzane 
są od września do końca listopa-
da, przekazują zasady postępowa-
nia w sytuacji alarmu związanego 
z realnym zagrożeniem w budyn-
ku szkolnym.

– Niezbędnym zadaniem 
związanym z zapewnieniem bez-
pieczeństwa jest systematyczne 
przeprowadzanie próbnych ewa-
kuacji wszystkich osób znajdu-
jących się w szkole – opowiada 
młodszy brygadier Karol Cachnij 
z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Golubiu-Do-
brzyniu. – Obowiązek ten wynika 
z rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i Administracji 
w sprawie ochrony przeciwpoża-
rowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów.
W ubiegłym tygodniu próbne 

ewakuacje odbyły się w Zespole 
Szkół w Radominie oraz filii Szkoły 
Podstawowej w Dulsku. Ćwiczenia 
zorganizowano również w Golu-
biu-Dobrzyniu, m.in. w Zespole 
Szkół Miejskich i Zespole Szkół nr 
2. 

Ponadto w Komendzie Powia-
towej PSP trwają drzwi otwarte 
dla mieszkańców naszego powiatu 
podczas, których przekazywane 
są informacje na temat szeroko 
pojętego bezpieczeństwa oraz 
zorganizowane jest zwiedzanie 
obiektu PSP. W ubiegłym tygodniu 
komendę odwiedzili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Węgiersku 
oraz podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Golubiu-
Dobrzyniu. 

(szyw)
fot. nadesłane

Celem cyklicznie organizowa-
nego przeglądu jest popularyzo-
wanie wśród dzieci i młodzieży 
twórczości ks. Jana Twardowskie-
go. Organizacją wydarzenia zajęła 
się nauczycielka religii Iwona Ka-
mińska, przy wsparciu dyrektora 
gimnazjum Adama Kałużnego. 
Była także pomysłodawczynią 
scenografii.

– W tegorocznej scenografii 
pojawiła się otwarta księga, wy-
pełniona postaciami z utworów 
ks. Twardowskiego, nad którymi 
czuwały anioły. Inspirowałam się 
słowami księdza, który mówił, że 
jego wiersze chwalą Pana Boga, 
mówią o miłości, nadziei oraz 
wyrażają ludzkie uczucia. Chcia-
łam nawiązać do faktu, że jest to 
ostatnie spotkanie z ks. Twardow-
skim w murach Gimnazjum im. 
I. Działyńskiego i by uczestnicy 

tych wszystkich edycji nadal byli 
taką otwartą księgą, wypełnioną 
miłością i nadzieją – opowiada 
Iwona Kamińska. – Mój pomysł 
na scenografię wcielił w życie  
Sławomir Jasieniecki, nauczyciel 
plastyki w gimnazjum. Pomocą 
służyli także uczniowie klasy 3A. 
Całość upiększały kwiaty przeka-
zane przez Leokadię Kamińską.

Przegląd obejmował cztery 
kategorie: przedszkola,  klasy I-III 
szkół podstawowych, klasy IV-VII 
szkół podstawowych i gimnazja. 
W tym roku zgłosiło się 27 uczest-
ników. Wraz z opiekunami repre-
zentowali szkoły i przedszkola 
z: Golubia-Dobrzynia, Płonnego, 
Radomina, Dulska, Chrostkowa 
i Nowej Wsi.

Artystycznej rywalizacji przy-
glądało się czteroosobowe jury. 
Przewodniczył mu proboszcz 

parafii Dobrzyń nad Drwęcą ks. 
kan. Jarosław Kulesza. Pozostali 
członkowie to: sekretarz Golubia-
Dobrzynia Mariola Milarska, in-
spektor oświaty Golubia-Dobrzy-
nia Iwona Sipak oraz dyrektor 
Gimnazjum im. I. Działyńskiego 
Adam Kałużny. Wyniki obrad pre-
zentujemy w ramce obok. 

Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objęli: burmistrz Golu-
bia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski 
i proboszcz parafii Dobrzyń nad 
Drwęcą ks. kan. Jarosław Kulesza.  
Głównym sponsorem przeglądu, 
jak co roku, został Urząd Miasta 
Golub-Dobrzyń. Nagrody książ-
kowe dla zwycięzców przekazał 
też dyrektor Wydziału Kateche-
tycznego w Płocku ks. Marek Wil-
czewski.

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska

Próbna ewakuacja odbyła się m.in. w szkole w Radominie

Maria Gwarek podczas odbioru nagrody

Jury podczas tajnych obrad

Powiat

Bezpieczeństwo w szkole
W szkołach naszego powiatu są ogłaszane próbne alarmy pożarowe. To efekt  
ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny”. 

Ku pamięci ks. twardowskiego
GOLUB-DOBRZYŃ  Podczas Przeglądu Twórczości ks. Jana Twardowskiego dzieci i młodzież z całego po-
wiatu prezentowały swoje umiejętności recytatorskie. Dwunasta edycja konkursu została zorganizowana 
18 listopada w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu

Kategoria Przedszkola:
 I miejsce -  Iga Blumkowska z Przedszkola im. M. Konopnickiej nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu,
II miejsce – Olga Napolska  z Przedszkola im. M. Konopnickiej nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu,
III miejsce – Klaudia Sulkowska  z Przedszkola Publicznego w Radominie
Wyróżnienie - Dominika Kujawska z Przedszkola Publicznego w Radominie.
Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy I-III:
I miejsce - Martyna Barska ze Szkoły Podstawowej w Stalmierzu,
II miejsce – Rozalia Żebrowska ze Szkoły Podstawowej w Dulsku,
III miejsce – Kamila Jurkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Dulsku  
Kategoria Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI:
I miejsce - Maria Gwarek  ze Szkoły Podstawowej w Płonnem,  
II miejsce – Zuzanna Murawska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Chrostkowie,
III miejsce -Aleksandra Szczepińska ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
Wyróżnienie: Marcelina Cichowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Chrostkowie, Zofia Jasińska ze Szkoły Podstawowej w Płonnem.
Kategoria Gimnazja:
I miejsce - Julia Rutkowska z ZSM Gimnazjum Plastyczne w Golubiu-Dobrzyniu,
II miejsce - Mateusz Siemienik z Gimnazjum im. I. Działyńskiego 
w Golubiu-Dobrzyniu
III miejsce - Ewa Cipkowska z ZSM Gimnazjum Plastyczne  
w Golubiu-Dobrzyniu.
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Śniadanie daje moc
ŻYWIENIE  Coraz częściej zdarza się, że w porannym pośpie-
chu zapominamy o wspólnym jedzeniu posiłku lub przytaku-
jemy dziecku, które twierdzi, że po wstaniu nie ma apetytu. 
A śniadanie w diecie milusińskich to podstawa. Wyjaśnia to 
dietetyk Anna Radowicka 

Po śniadaniu 
i ze śniadaniem
Śniadanie daje zastrzyk energii 

do nauki i zabawy na kolejne trzy 
godziny po posiłku. 

Pierwsza zasada zdrowego 
odżywiania brzmi: do szkoły wy-
chodź po śniadaniu i ze śniada-
niem. Tymczasem częstym błędem 
rodziców jest brak wspólnego je-
dzenia śniadania przed wyjściem 
do szkoły. Brak czasu, pośpiech czy 
brak wykształconych dobrych na-
wyków żywieniowych u dorosłych 
ma niestety konsekwencje także 
dla dziecka. Śniadanie ma bowiem 
ogromny wpływ na samopoczu-
cie w ciągu dnia oraz na metabo-
lizm. Organizm, mimo snu, przez 
całą noc funkcjonuje (potrzebuje 
energii). Jeśli więc dziecko w ciągu 
godziny od momentu wstania nie 
zje śniadania - koniecznie dobrze 
zbilansowanego – będzie apatycz-
ne, będzie często podjadać, będzie 
chciało coś słodkiego. 

Organizm potrzebuje najwięcej 
energii (kcal) w pierwszej połowie 
dnia. Aby zapotrzebowanie dziecka 
na energię było prawidłowe, w każ-
dym posiłku (również w pierw-

szym i drugim śniadaniu) powinny 
znaleźć się takie produkty: pieczy-
wo, kasze, płatki z pełnego ziarna, 
warzywa strączkowe, ziemniaki. 
Wymienione produkty powinny 
stanowić 50 proc. zapotrzebowania 
indywidualnego dziecka. Jeśli uczeń 
spożywa w ciągu dnia ok. 1500 kcal, 
to produkty dające długotrwałą 
energię dla organizmu stanowić 
powinny ok. 750 kcal.  

Nakarm mózg
Niezwykle ważny jest udział 

w śniadaniu węglowodanów złożo-
nych, ponieważ to one wspomagają 
pamięć i koncentrację oraz odży-
wiają mózg naszych pociech. Mózg 
zużywa energię właśnie z tej grupy 
produktów. Zatem w śniadaniowej 
diecie dziecka powinny znaleźć się 
kasze, warzywa strączkowe, musli, 
płatki owsiane, żytnie, otręby, pie-
czywo - najlepiej z pełnego ziarna.  

Ogromne znaczenie dla ucznia 
mają również kwasy tłuszczowe 
omega-3 i omega-6. Trzy razy w ty-
godniu w diecie ucznia powinny 
znaleźć się ryby (np. makrele, sar-
dynki, łosoś), także orzechy, olej 
rzepakowy i orzechowy. Kwasy 
tłuszczowe omega-3 budują błonę 
komórkową neuronów. 

Żelazo to podstawa, by unik-
nąć anemii i zmęczenia oraz popra-
wić koncentrację, ponieważ żelazo 
uczestniczy w transporcie tlenu do 
mózgu. A dotleniony mózg działa 
sprawniej!

Rośnij zdrowo!
Aby nasz organizm wykorzystał 

dobrze energię ze śniadania, musi 
ono być odpowiednio zbilansowa-
ne. Powinno stanowić 25-30 proc. 
indywidualnego zapotrzebowa-
nia dziecka – energetycznego i na 
składniki odżywcze. Warto na śnia-
danie podać uczniowi owoce z płat-
kami pełnoziarnistymi i jogurtem 
lub kaszę jaglaną z mlekiem oraz 
dodatkiem owoców sezonowych. 
Jeśli malec woli śniadanie w wersji 
wytrawnej, może zjeść warzywa 

w postaci „chipsów”, podane do ka-
napek z serem żółtym oraz dobrej 
jakości chudą wędliną lub tradycyj-
ną jajecznicę z kromkami pieczywa. 
Produkty bogate w wapń, takie jak 
jogurty, sery czy mleko to zawsze 
doskonała propozycja śniadaniowa 
dla dzieci, których kości są w okre-
sie intensywnego wzrostu.

No właśnie! Pamiętajmy, że 
nasze dzieci rosną! Dobrej jako-
ści białko, szczególnie zwierzęce, 
w tym nabiał, chude mięso (indyk, 
cielęcina, wołowina) zaleca się w ilo-
ści 1 g/kg masy ciała. Czyli dziecko, 
które waży 40 kg, powinno spożyć 
40 g białka (roślinne + zwierzęce) 
w ciągu dnia. Białko daje uczucie 
sytości i jest budulcem organizmu. 
Mięso jest też źródłem dobrze 
przyswajalnego żelaza. Przyswajal-
ność żelaza pochodzącego z białka 
roślinnego zwiększy skutecznie sok 
owocowy obfitujący w witaminę C.

Pięć porcji na piątkę
Zgodnie z najnowszą Piramidą 

Żywności i Żywienia warzywa, a za-
raz potem owoce, powinny być na 
pierwszym miejscu w diecie dzieci 
i dorosłych. Zaleca się aż 5 porcji 
warzyw, owoców i soku w ciągu 
dnia. Rozwiązanie dla niejadka, któ-
ry niechętnie sięga po warzywa czy 
owoce? Sprytne rodzicielskie tricki, 
np.: kolorowa śniadaniówka z wa-
rzywnymi słupkami do chrupania 
i maczania w smacznym dipie, owo-
cowe szaszłyki zamiast tradycyjne-
go jabłka do plecaka, sałatka wa-
rzywno-makaronowa w pudełku 
na drugie śniadanie, tortille z zawi-
niętymi warzywami albo domowy 
humus z warzyw – zamiast masła 
na kanapki. Warzywa i owoce to 
cenne źródło witamin i składników 
mineralnych wpływających na stan 
odżywienia i samopoczucie dzieci. 
Wzmacniają odporność i wpływają 
oczyszczająco na organizm. 

Popijaj!
W diecie dziecka powinna zna-

leźć się również woda, najlepiej 
źródlana, którą podajemy przez 
cały dzień. Dzieci, które nie otrzy-
mują odpowiedniej ilości wody, 
mają problemy z koncentracją, bó-
lami głowy, spadkiem energii oraz 
zwiększoną tendencję do nadwa-
gi. Szczególnie podając dzieciom 
produkty obfitujące w błonnik, nie 
zapomnijmy o odpowiedniej ilości 
wody – ok. 1,5 litra. Dlaczego? Błon-
nik wiąże wodę w jelicie grubym, 
więc jeśli malec nie spożywa odpo-
wiedniej ilość wody, może cierpieć 
na bóle brzucha i wzdęcia.

Materiał prasowy akcji 
„Śniadanie daje moc”

12 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWANIA DLA UCZNIÓW 
WEDŁUG INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

1. Do szkoły wychodź po śniadaniu 
    i ze śniadaniem.
2. Mleko, jogurty i sery
    to podpora mocnych kości.
3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4. Pięć posiłków w ciągu dnia 
    jest na piątkę.
5. Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6. Mięso, jaja czy ryby 
     – możesz wybierać.
7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki.
8. Dzień bez pięciu porcji warzyw, owoców i soku to dzień stracony.
9. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Anna Radowicka, dietetyk podkreśla, 
że śniadanie trzeba zjeść w ciągu 
godziny od wstania

Śniadanie przygotowane samodzielnie smakuje najlepiej

Zdrowie propozycje 
na drugie śniadania

Tortille z mąki gryczanej

Składniki:
kasza gryczana niepalona (biała)
woda

Wykonanie: 
Kaszę należy zalać wodą i odstawić na kilka godzin. Rano zblen-

dować z taką ilością wody, by ciasto miało konsystencję naleśniko-
wego. Smażyć na patelni lekko posmarowanej olejem. Nadziewać 
np. warzywami, dobrej jakości wędliną, na słodko można posmaro-
wać masłem orzechowym bez soli i cukru oraz domowym dżemem. 
Zwijać jak tortille, zapakować do śniadaniówki.

Placek z owocami

Składniki:
400 g kaszy gryczanej białej
200 g bananów
200 g daktyli
owoce sezonowe

Wykonanie:
Kaszę zalać wodą, odstawić na noc, potem odcedzić i przepłu-

kać. Daktyle zalać wrzątkiem lub gotować chwilę w małej ilości 
wody, aż zmiękną. Wszystko razem zblendować, przełożyć do okrą-
głej foremki. Na górę wcisnąć owoce. Piec w temp. 180 st. Celsjusza 
ok. 40 minut.

Muffinki

Składniki:
2 szklanki mąki pełnoziarnistej
1 łyżeczka soli
pół szklanki brązowego cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
pół łyżeczki sody oczyszczonej
2 jajka
1 szklanka chudego mleka albo kefiru
pół szklanki musu jabłkowego
posiekane orzechy

Wykonanie:
Wymieszać mąkę, sól, cukier, sodę i proszek do pieczenia. Lekko 

ubić jajka, dodać do nich mleko i mus jabłkowy. Wszystko wlać do 
miski z suchymi składnikami, dodać bakalie. Wymieszać. Nałożyć 
ciasto do foremek. Piec w 200 st. C bez termoobiegu przez 15-18 
min, aż muffiny nabiorą złotawo-brązowego koloru.
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Czasowe wyrejestrowanie 
wróci po latach?
Ostatnio weszły w życie przepisy, które zmieniają 
zasady przeprowadzania badań technicznych samo-
chodów, ale i innych maszyn, na bardziej restrykcyj-
ne. Przy okazji tego tematu, rolnicy postulują o przy-
wrócenie czasowego wyrejestrowania pojazdów. 

Szkodniki

Finanse

Szkolenie

Ciekawostki

Zaliczki na finiszu

Znać prawa i obowiązki 

Mistrzostwa przyszłości

Śmietka wciąż groźna
To ostatnie dni wegetacji rzepaku ozimego. Rośliny atakowane są przez niebez-
pieczną śmietkę, która występuje licznie z powodu zakazu stosowania zapraw 
neonikotynoidowych.

To już niemal koniec wypłat zaliczek dopłat bezpo-
średnich. Do 16 listopada trafiły do 1,15 mln rolników.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza 30 listopada na 
szkolenie z zakresu kontroli podatkowych.

Na początku listopada najtęższe umysły z USA zmierzyły się w agBot Challenge. 
To nieoficjalne mistrzostwa świata nowych robotów, które mają pomóc farme-
rom. Jakie innowacje przypadły do gustu jury?

Prawo

Karpie już czekają 
RYNEK  Rozpoczyna się sezon żniwny u właścicieli stawów. Kar-
pie trafiają teraz do specjalnych zbiorników, gdzie nieco stracą 
na wadze, ale za to ich mięso nabierze lepszego smaku

Czasowe wyrejestrowanie 
pojazdów funkcjonowało do 1997 
roku. Później weszły zmiany, zmu-
szając rolników do sprzedaży nie-
używanych pojazdów rolniczych. 
W przeciwnym razie trzeba było 
opłacić stosunkowo drogą polisę 
OC. Pieniądze uciekały z domo-
wych budżetów, a stojący w rogu 
podwórza ciągnik nie mógł prze-
cież spowodować wypadku, skoro 
nie był używany. 

Niektórzy posłowie starają się 
przywrócić stan prawny sprzed 
dwudziestu lat. Podobnego zdania 
jest także Krajowa Rada Izb Rolni-

czych. Argumenty są bardzo roz-
sądne. „Wobec nowych przepisów 
dotyczących przeglądów technicz-
nych pojazdów, przy jednocze-
śnie wysokich składkach OC, wielu 
rolników nie stać na dodatkowe 
koszty utrzymania swoich maszyn. 
Proponujemy, by polscy rolnicy 
mieli taką samą możliwość jak rol-
nicy niemieccy czasowego wyreje-
strowania pojazdu. Przedsiębiorcy 
mogą również wyrejestrować swo-
je pojazdy, takie jak samochody 
ciężarowe i przyczepy” – czytamy 
w komunikacie KRIR. 

(pw)

Wypłata zaliczek rozpoczę-
ła się 16 października i przebie-
gła sprawnie. Do 16 listopada na 
kontach rolników znalazło się 
przeszło 7 mld zł. Dodajmy, że 
łącznie na wypłatę dopłat prze-
znaczono w budżecie państwa 10 
mld zł. W pierwszej kolejności za-
liczki otrzymali rolnicy z terenów 
uznanych za dotknięte klęską 
żywiołową, w tym z zachodniej 
i północnej części naszego re-
gionu. Wypłata pozostałej części 
dopłat powinna zakończyć się do 

30 czerwca przyszłego roku. Naj-
dłużej na pieniądze poczekają ci 
gospodarze, u których odbywać 
się będą kontrole.

Od 16 października trwa wy-
płata zaliczek ONW oraz płat-
ności rolno-środowiskowych. 
Wnioski o dopłaty w zamian za 
gospodarowanie na trudnych te-
renach złożyło 750 tys. rolników. 
Na płatności rolno-środowiskowe 
załapało się 86 tys. rolników. 

(pw)

Szkolenie odbędzie się 30 
listopada o godz. 10.00 w Przy-
sieku pod Toruniem. Rolnicy po-
znają m.in. uprawnienia organów 
podatkowych oraz prawa, jakie 
mają podczas kontroli. Ciekawym 
tematem będzie także korekta 
podatku VAT przez wierzyciela 

i dłużnika. Organizatorzy przypo-
mną również o obowiązku prze-
syłania ewidencji VAT w formie 
Jednolitego Pliku Kontrolnego od 
1 stycznia 2018 r. Będzie to doty-
czyć zarejestrowanych „vatow-
ców”. 

Urzędnicy skarbówki w go-

spodarstwach najczęściej spraw-
dzają poprawność zwrotów VAT. 
Przy okazji przeglądają faktury 
i porównują z deklaracją. 

Zgłoszenia na szkolenie przyj-
mowane są do 27 listopada pod 
numerem telefonu 667 662 779.

(pw)

Konkurs jest dotowany przez 
wielkie koncerny, którym zależy 
na tym, by przechwycić ciekawe 
pomysły amatorskich zespołów 
i małych firm. Być może jest to 
dobry pomysł do przeniesienia 
na polski grunt. 

W dziedzinie maszyn do 
uprawy kukurydzy wygrał pro-
jekt farmera z Indiany, który 

zautomatyzował traktor i siew-
nik do tego stopnia, że ten sa-
modzielnie obsiał pole. W za-
mian wynalazca wygrał 25 tys. 
dolarów. Druga nagroda trafi-
ła do gospodarstwa o swojsko 
brzmiącej nazwie Muchowski, 
prowadzonego przez Patricka 
i Gail Muchowskich. Małżeństwo 
interesuje się budową autono-

micznych pojazdów rolniczych. 
Uznanie zyskał ich siewnik, 
który z imponującą szybkością 
umieszcza w glebie sadzonki. 
Największe zdziwienie wywołała 
nagroda dla zaledwie 12-letniego 
pasjonata robotyki, który skon-
struował urządzenie do pielenia 
upraw warzywnych. 

(pw)

Niestety, ten rok nie będzie 
najlepszy, jeśli chodzi o ilość karpia 
na rynku, co oznacza wzrost cen. 
Kilogram ryby może kosztować od 
14 zł w sieciach sklepów aż do 20 zł 
na rynkach. Chłodne lato i mokry 
wrzesień spowolniły wzrost karpi, 
dlatego okazy nie będą zbyt impo-
nujące. Średnia waga ryby wynie-
sie od 1,5 do 1,8 kg.

Na zwyżkę ceny wpływa rów-

nież koszt produkcji. Ryby karmio-
ne są zbożem, a to zdrożało. Nie 
wiadomo, co będzie za rok, gdy na 
cenę wpłyną jeszcze stawki opłat 
wodnych. 

Właściciele stawów narzekają 
także na niewielką ilość narybku, 
który padł ofiarą licznych drapież-
ników. Największym wrogiem jest 
kormoran. Ptak potrafi dziennie 
zjeść nawet pół kilograma ryb. 

Jest pod ochroną, więc właściciele 
stawów tylko bezradnie rozkładają 
ręce.

Karpie stanowią połowę ho-
dowanych w Polsce ryb słodko-
wodnych. Na polskich stolach 
goszczą od średniowiecza, a po 
wojnie stały się najpopularniejszą 
rybą wigilijną. Hodowla trwa aż 3 
lata. 

(pw)

OBORNIKA

z d o w o z e m

500 570 170        
786 100 655

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

Śmietka atakuje najczęściej 
na polach, gdzie panuje mono-
kultura i rzepak był siany od kil-
ku lat. W ubiegłym roku podgry-
zała korzenie aż do pierwszych 
przymrozków. Podobnie jest 
w tym sezonie.

Śmietka to niewielka mu-
chówka. Problemem są jej larwy 
mierzące ok. 7 mm. Podgryzając 
korzenie, powodują powstanie 

brązowych przebarwień oraz 
sprzyjają gniciu. Uszkodzona ro-
ślina może gorzej znieść zimę lub 
obumrzeć. Okazy, które prze-
trwają, są bardziej narażone na 
choroby grzybowe, np. zgniliznę 
kapustnych. 

Próg szkodliwości szkodnika 
to 1 śmietka w żółtym naczyniu 
na 3 dni. Niestety, ostatnie do-
niesienia z południa Polski mó-

wią o kilkudziesięciu muchów-
kach złapanych w ciągu kilku dni. 
To tam straty są najwyższe i się-
gają 20-30 proc. upraw. 

Ostatnie pokolenie muchów-
ki pojawia się w październiku. Do 
zwalczania śmietki służą insekty-
cydy oferowane przez różne fir-
my specjalizujące się w produkcji 
środków ochrony roślin. 

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Podatki pod lupą ministerstwa 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nowym pra-
wem, corocznie samorządowe organy podatkowe mają 
przekazywać resortowi � nansów raporty o podatku od 
nieruchomości, rolnym i leśnym. Do tej pory nie było 
takiego obowiązku. Sprawozdawczość budżetowa gmin 
i miast na prawach powiatu dotyczy jedynie dochodów 
budżetowych, a także skutków obniżania górnych granic 
stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień 
oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na 
podstawie ordynacji podatkowej.

Sięgnij po fundusze z Europy  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

w Grudziądzu zaprasza 30 listopada w godz. 9.00-

12.00 na spotkanie informacyjne „Twój start w bizne-

sie”. Jest ono skierowane do osób niepracujących/bier-

nych zawodowo (zarejestrowanych w urzędzie pracy 

lub nie), które chcą otworzyć działalność gospodarczą. 

Przedstawione zostaną dostępne formy wsparcia ze 

środków unijnych, m.in. bezzwrotne dotacje, wsparcie 

pomostowe, pożyczki, działania szkoleniowo-dorad-

cze. Spotkanie odbędzie się w oddziale Wojewódzkie-

go Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu przy ul. 

Waryńskiego 4, sala B-25. Wstęp jest bezpłatny. 

Rządzący zajmą się ochroną zwierząt 

Posłowie PiS złożyli w Sejmie RP projekt nowelizacji 
ustawy o ochronie zwierząt. Propozycja obejmuje m.in. 
zakaz trzymania psów na uwięzi, hodowli zwierząt na 
futra czy wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Psy na 
obszarze całego kraju mają podlegać obowiązkowemu 
oznakowaniu mikrochipem. Rejestr ma prowadzić Główny 
Lekarz Weterynarii, dla lepszej identy� kacji zwierząt. Po-
nadto do zadań gmin ma należeć m.in. opieka nad wolno 
bytującymi kotami, w tym ich dokarmianie oraz steryli-
zacja albo kastracja, po których ma nastąpić powrót do 
naturalnego środowiska. 

Są pieniądze na zabytki 

Do 15 grudnia samorządy mogą składać wnio-ski o przyznanie wsparcia na realizację prac kon-serwatorskich i robót budowlanych w zabytko-wych obiektach naszego regionu w 2018 roku. Wnioski, które wpłyną do 30 listopada mogą liczyć na uwagi z możliwością poprawy. W tym roku samorząd województwa przeznaczył 10 mln zł na realizację ponad 200 tego rodzaju przedsięwzięć.  Oprócz remontów (np. naprawa cieknących dachów w budynkach kościelnych), nie brakuje też projektów z zakresu renowacji, odnowy i konserwacji fresków czy ołtarzy. 

Gmina wpisze dłużnika do rejestru 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które 
ma uregulować wprowadzanie danych do Rejestru Należności Pu-
blicznoprawnych. W spisie znajdą się informacje o należnościach pie-
niężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wie-
rzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego lub jednostka samorządu 
terytorialnego. Informacje o dłużniku do bazy doda także pracownik 
jednostki samorządu terytorialnego. Samorządy uzyskają dostęp do 
rejestru po złożeniu odpowiedniego wniosku, przesłanego w formie 
elektronicznej na skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr. 

Kary za cofnięcie licznika 

W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro ogłosił na konferencji prasowej 
zamiar wprowadzenia kar za ingerencję w stan 
licznika w aucie. Osobie, która dopuści się takiego 
czynu ma grozić od trzech miesięcy do pięciu lat 
więzienia. – Zagrożenie karne jest takie samo dla 
właściciela, jak i dla wykonawcy, mechanika – tłu-
maczył minister Ziobro. Przy każdej kontroli policja, 
straż graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, 
żandarmeria wojskowa i służby celne będą musia-
ły spisać aktualny stan licznika kontrolowanego 
samochodu. Dane tra� ą do centralnej ewidencji 
pojazdów.

Zasady prewencji wypadkowej z podpisem prezydenta   

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przepisy mają unor-
mować tryb i zasady � nansowania ze środków Funduszu Wypadkowego 
akcji zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. No-
welizacja ustala � nansowanie prewencji wypadkowej na poziomie 1 proc. 
należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zasady konkursów dla 
przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć warunki pracy, będzie ustalał prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Merytoryczną oceną wniosków  zajmie 
się Centralny Instytut Ochrony Pracy. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycz-
nia 2018 roku.
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Najbardziej potrzebujący mieszkańcy 
Polski otrzymają nieodpłatnie paczki z żyw-
nością, ciepłe, pełnowartościowe posiłki, 
wezmą udział w  warsztatach i  szkoleniach 
realizowanych w  ramach działań towarzy-
szących, których celem jest włączenie ich 
do społeczności lokalnych i poprawa sytu-
acji życiowej.

Beneficjentami są osoby i rodziny o ni-
skich dochodach miesięcznych, nie prze-
kraczających 1268 zł dla osoby samotnej 
i 1028 zł dla osoby w rodzinie i jednocze-
śnie spełniające kryteria określone w art. 
7 ustawy o  pomocy społecznej tj. znaj-
dujące się w  trudnej sytuacji wynikającej 
np. z  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długiej 
lub ciężkiej choroby, przemocy w  rodzi-
nie, alkoholizmu, narkomanii, bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i  prowadzeniu gospodarstwa domowego 
(zwłaszcza w  rodzinach wielodzietnych) 
poszkodowania w  wyniku zdarzeń loso-

wych (pożar, powódź, klęska żywiołowa) 
czy trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego

Potrzebujący otrzymają paczki z  żyw-
nością, posiłki na podstawie skierowań 
z  najbliższego ośrodka pomocy społecz-
nej (OPS). Skierowania zawierają kontakt do 
najbliższej organizacji wydającej żywność 
i  posiłki realizującej dystrybucję. Ośrodki 
pomocy społecznej mogą też przekazywać 
listy uprawnionych bezpośrednio do punk-
tów prowadzących dystrybucję, o ile zgodzą 
się na to otrzymujący pomoc. Skierowanie 
do placówki wydającej żywność zawiera in-
formację o sytuacji życiowej i dochodowej. 
Dokument wypełnia pracownik OPS. Dzieci 
mogą regularnie dostawać posiłki we wska-
zanych placówkach niezależnie od paczek 
cyklicznie przekazywanych rodzinom. 

Osoba zainteresowana otrzymaniem 
pomocy może też złożyć oświadczenie bez-
pośrednio w  organizacji wydającej żyw-
ność, ale wówczas wymaga ono jeszcze za-

twierdzenia przez właściwy OPS (pracownik 
tej organizacji dopełni formalności związa-
nych z  wydaniem przez OPS skierowania). 
W  przypadku, gdy z  pomocy chce skorzy-
stać osoba bezdomna, wówczas składa ona 
oświadczenie w organizacji wydającej żyw-
ność - bez konieczności przedstawiania go 
w OPS.

Jedno skierowanie wystarczy na cały 
czas obowiązywania podprogramu, czyli do 
czerwca 2018 r

Artykuły spożywcze są wydawane za 
pośrednictwem sieci utworzonej przez 
cztery ogólnopolskie organizacje partner-
skie: Federację Polskich Banków Żywno-
ści (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej (PKPS), Caritas Polska i Polski Czerwony 
Krzyż (PCK). Współpracują one z regionalny-
mi i  lokalnymi   organizacjami partnerskimi, 
które bezpośrednio docierają do potrzebu-
jących. Informacje o  możliwości uzyskania 
pomocy oraz o  organizacjach dystrybuują-
cych żywność można uzyskać kontaktu-
jąc się z  organizacjami partnerskimi FPBŻ, 
PKPS, Caritas i PCK (np. za pośrednictwem 
ich stron internetowych bądź telefonicznie).

Potrzebujący otrzymują paczki z  pro-
duktami do przygotowania posiłków, na 
ogół z  dłuższym terminem przydatności 

do spożycia. Znajdują się wśród nich arty-
kuły warzywne i owocowe (groszek z mar-
chewką, fasola biała, koncentrat pomidoro-
wy, buraczki, powidła śliwkowe), makarony, 
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maśla-
ne, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrze-
wający, artykuły mięsne (gulasz wieprzo-
wy z  warzywami, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, fi-
let z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy. 
Oprócz produktów, potrzebujący otrzymują 
także posiłki.

Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa to nie tylko dystrybucja artykułów 
spożywczych, lecz także wsparcie dla osób 
znajdujących się w  trudnym położeniu ży-
ciowym i  materialnym. Służą temu warsz-
taty kulinarne dla różnych grup wiekowych, 
dietetyczne i  dotyczące zdrowego żywie-
nia, czy o  zarządzaniu budżetem domo-
wym (z  uwzględnieniem wszystkich źródeł 
przychodów, w  tym także darów żywno-
ściowych), a  także programy edukacyjne 
dotyczące niemarnowania żywności. Reali-
zowane są również działania dodatkowe 
w formie tworzenia grup wsparcia dla osób 
starszych, samotnych, matek z dziećmi, po-
moc terapeutów i  psychologów dla zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, a także 
inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, 
których celem jest wyjście z ubóstwa. 

-
-
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Według nowych przepisów, za badanie techniczne pojazdu należy zapłacić przed rozpoczęciem go

Jedną z ważniejszych zmian, 
które wprowadziła nowelizacja, 
jest obowiązek uiszczenia opłaty 
za badanie techniczne pojazdu 
jeszcze przed jego rozpoczęciem. 
W przypadku samochodów oso-
bowych stawka nie uległa zmianie 
i, tak jak do tej pory, wynosi 99 
złotych. Diagnosta każdorazowo 
dokonuje odpowiednich wpisów 
do systemu Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. Wszelkie 

usterki wykryte podczas badania 
są tam opisane. Właściciel pojaz-
du musi mieć świadomość, że nie 
uniknie naprawy, nawet jeśli uda 
się do zaprzyjaźnionej innej sta-
cji. 

– W przypadku wykrycia 
usterki, właściciel powinien usu-
nąć ją w ciągu 14 dni – mówi Ste-
fan Zarębski, właściciel okręgowej 
stacji diagnostycznej. - Wtedy 
może się zgłosić ponownie na ba-

Nowe badania techniczne
DLA ZMOTORYZOWANYCH  Od 13 listopada obowiązują zmienione przepisy dotyczące badań technicz-
nych pojazdów. Czy są one dla nas korzystne?

danie do tej samej stacji i zapłaci 
za przegląd tylko ok. 13-36 zł. Kwo-
ta jest zależna od tego, jaka to była 
usterka, np. usunięcie niespraw-
ności w układzie hamulcowym 
to 20 zł, usunięcie niesprawnego 
oświetlenia - 14 zł. W przypadku 
przekroczenia terminu 14 dni lub 
wykonania badań w innej stacji, 
opłata za badanie techniczne wy-
niesie pełną stawkę. We wszyst-
kich stacjach kontroli pojazdów 

funkcjonuje system komputero-
wy CEPiK. W naszym przypadku 
działa on bez zarzutu i klienci są 
obsługiwania na bieżąco.

W wyniku tych zmian wszyscy 
diagności mają dostęp do pełnych 
danych badanego pojazdu. Wy-
starczy tylko wprowadzić numer 
rejestracyjny i markę pojazdu, by 
można go zweryfikować.

Centralna Ewidencja Pojaz-
dów i Kierowców jest dobrym 

systemem. Gromadzi wiele da-
nych, między innymi informacje 
o zabezpieczeniach na pojazdach, 
dane o szkodach komunikacyj-
nych, zatrzymanych dowodach 
rejestracyjnych. Wszystko to ma 
wpłynąć na poprawę bezpie-
czeństwa użytkowników dróg. Na 
pewno zmiany te ucieszą również 
wszystkich nabywców pojazdów 
z tzw. drugiej ręki.

Tekst i fot. (Maw)
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:35 Komisariat - serial
09:05 Mam prawo odc. 9
09:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 50
10:10 Doktor Quinn odc. 13 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 7 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy 
12:55 Dzika Iberia odc. 1 - serial
14:00 Elif odc. 140 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 39 - 
serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3208 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 74
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 238 
- serial
21:20 Sprawa dla reportera 
22:20 Warto rozmawiać 
23:30 Ostatnie tajemnice nazistów 
 - dokumentalny 
00:35 S.W.A.T. - jednostka
  specjalna odc. 2 - serial

05:20 Ukryta prawda odc. 79 - serial 

06:20 Szpital odc. 197 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 130 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 15 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 161 - serial

09:45 Brzydula odc. 162 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 472 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 131 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 371 - serial 

14:55 Szpital odc. 198 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 2 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 163 - serial

18:30 Brzydula odc. 164 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 473 - serial 

20:00 Wakacje w krzywym zwierciadle 

 - komedia 

22:10 Oszuści odc. 3 s. 1 - serial

23:10 Niewierni odc. 3 - serial

00:10 Showtime - komedia 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 1
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 2
07:25 Kacze opowieści odc. 30 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 57 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 58 - serial
09:00 V.I.P. odc. 10 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 40 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 170 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 164 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 165 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 166
15:00 Dom nie do poznania odc. 4
16:00 Esmeralda odc. 41 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 171 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 357 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 151 - serial
21:00 Klucz do koszmaru - horror 
23:15 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 1 - serial
23:45 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 2 - serial
00:10 Spadkobiercy odc. 76

06:00 To moje życie! 
 odc. 167 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 18 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 21 s. 3 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 14 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny
 odc. 9 s. 7 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 264 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 16 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 5 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 6 - serial
17:15 Wojny magazynowe: 
 Kanada odc. 26 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 333 s. 15 - serial
20:00 Fred Claus - brat Świętego 
 Mikołaja - komedia 
22:20 Cudotwórca - komedia 
00:50 American Pie: księga miłości 
 - komedia 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 59

08:05 Dezerterzy odc. 63

08:40 Informacje kulturalne 

08:55 Którędy po sztukę odc. 62

09:15 Kapitan z „Oriona” 

 - dramat obyczajowy 

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 7 - serial

12:40 Bardzo starzy oboje - obyczajowy 

13:20 Wezwanie - dramat obyczajowy 

14:45 Błękitny pokój 

 - dramat obyczajowy 

15:25 Chuligan literacki 

16:00 Kapitan z „Oriona” 

 - dramat obyczajowy

17:45 Studio Kultura - rozmowy 

18:05 Jutro nas nie będzie 

 - dokumentalny 

19:40 Kamienica - animowany 

19:50 Drżące trąby - animowany 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Działa Navarony - wojenny 

23:05 Zakładka odc. 12

23:30 Dziennik fi lozofa odc. 59

23:45 Tropicalia - dokumentalny 

01:20 Szklane usta 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 358
06:55 Sidła strachu - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 53
08:35 Allewizja odc. 52
09:20 Znak orła odc. 3 - serial
09:55 Kronika olimpijska odc. 5
10:20 Kronika olimpijska odc. 6
11:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial
12:05 Flesz historii 
12:20 Kryptonim „Muzeum”
 - Szlak Armii Krajowej odc. 9
12:40 Nowe Ateny odc. 63, 
13:40 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
14:10 Sensacje XX wieku odc. 1
15:00 Encyklopedia II wojny 
 światowej odc. 71 - serial
15:35 Świadectwo historii. 
 50 lat po zamachu na JFK 
 - dokumentalny
16:45 Londyńskie dni generała 
 Sikorskiego - serial
17:50 Czas honoru odc. 44 - serial
18:45 Taśmy bezpieki odc. 27
19:25 Sensacje XX wieku odc. 2
20:15 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:45 Zagubiony żołnierz Hitlera 
 - dokumentalny 
21:50 Boża podszewka odc. 10 
 - serial
23:00 Spór o historię odc. 160
23:40 Ośmiornica odc. 47 s. 6 
 - serial
00:50 Czarny serial odc. 2 - serial

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Przygody Mobilków - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Młodzi Światu
09:40 Naprotechnologia odc. 7
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna
11:35 Historia i architektura 
 Polski w rysunkach prof. 
 Ryszarda Natusiewicza 
11:45 Jerash starożytne 
 miasto Jordanii 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Po stronie prawdy 
13:20 Bitwa pod Rząbcem - historia 
 prawdziwa - dokument 
13:55 Święty na każdy dzień 
14:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Kiepura w słonecznej Italii
15:00 Nieoczekiwana podróż 
 - dokumentalny 
15:35 Adoracja w Kalkucie 
 - 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 Kapłan pro-life 
 - dokumentalny 
16:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela” 
17:00 Sequela - Pójdź za mną! 
 - 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. 13 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki 
 Bożej Częstochowskiej na 
 Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Fundusze Europejskie odc. 4
22:30 Peru-Piura - dokumentalny 

06:00 Rodzinka.pl odc. 185 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 21
07:05 M jak miłość odc. 171 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:50 Panorama 
11:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1746 - serial
11:40 Na dobre i na złe odc. 491 - serial
12:40 Tylko z tobą odc. 30 - serial
13:40 Na sygnale odc. 85 - serial
14:15 Dzika przyroda Bliskiego i 
Środkowego Wschodu 
 odc. 3 - dokumentalny 
15:15 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
15:25 Na dobre i na złe 
 odc. 686 - serial
16:30 Koło fortuny
17:05 Nadzieja i miłość odc. 59 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:35 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1746 - serial
20:05 Barwy szczęścia
  odc. 1747 - serial
20:40 Pierwsza randka odc. 24
21:45 Miasto skarbów odc. 11 - serial
22:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 5 - serial 
23:40 Zderzenie ze śmiercią - horror 
01:15 Bridget Jones - w pogoni 
 za rozumem 
 - komedia romantyczna 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 6

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2130

10:55 Ukryta prawda odc. 838 - serial

12:00 Szkoła odc. 490 - serial

13:00 19+ odc. 191 - serial

13:30 Szpital odc. 727 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 5

15:30 Szkoła odc. 491 - serial 

16:30 19+ odc. 192 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 839 - serial 

18:00 Szpital odc. 728 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 10

19:50 Uwaga! odc. 5140

20:10 Doradca smaku odc. 10

20:15 Na Wspólnej odc. 2587 - serial

20:55 Milionerzy odc. 105

21:30 Kuchenne rewolucje odc. 12 s. 16

22:35 Jack Strong - thriller 

01:10 Sęp - thriller 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 561 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 768 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 769 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 68 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 360 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 288 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 689 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2574 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 735 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3516
16:30 Na ratunek 112 odc. 179 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 167 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2575 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 421 - serial
20:05 Nasz nowy dom odc. 106
21:10 Przyjaciółki odc. 122 - serial
22:15 Zdrady odc. 123 - serial 
23:20 Gra o życie - sensacyjny 
01:25 Tajemnice losu odc. 2857

09:10 Brzydula 07:25 Kacze opowieści 20:00 Fred Claus - brat 
Świętego Mikołaja 08:05 Dezerterzy 14:10 Sensacje XX wieku

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

Rok 1970, szczyt potęgi Związku Radzieckiego. 
W Polsce pułkownik Ryszard Kukliński decyduje się 
na współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą 
Stanów Zjednoczonych. 11 lat przekazuje USA 
plany Rosjan.

Fred zawsze żył w cieniu brata, Mikołaja. Kiedy 
wpada w tarapaty, z pomocą przychodzi Mikołaj, 
który stawia warunek _ w zamian za pomoc Fred 
ma rozpocząć pracę w fabryce zabawek Świętego 
Mikołaja.

„Fred Claus - brat Św. Mikołaja”
(2007r.) TV Puls 20:00

„Jack Strong”
(2014r.) TVN 22:35
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Rodzinny ekspres odc. 10
09:50 Doktor Quinn odc. 14 - serial
10:45 Downton Abbey 
 odc. 8 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 Nowoczesność 
 w rolnictwie odc. 5
12:55 Dzika Iberia odc. 2 - serial
14:00 Elif odc. 141 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Ktokolwiek widział, 
 ktokolwiek wie... 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 40 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia?  
18:00 Klan odc. 3209 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 75
18:55 Mam prawo odc. 11
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj 
 marzenia odc. 9
21:25 Życie jest piękne 
 - komediodramat 
23:30 Wersja ostateczna - thriller 
01:10 Nigdy nie mów nigdy 
 - sensacyjny 

05:20 Ukryta prawda odc. 80 - serial 

06:20 Szpital odc. 198 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 131 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 16 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 163 - serial

09:45 Brzydula odc. 164 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 473 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 132 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 372 - serial 

14:55 Szpital odc. 199 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 3 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 165 - serial

18:30 Brzydula odc. 166 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 474 - serial 

20:00 Człowiek w żelaznej masce 

 - historyczny 

22:40 Pierwsza piątka - komedia 

00:55 Zabójcza broń odc. 8 s. 1 - serial

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 2
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 3
07:25 Kacze opowieści odc. 31 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 59 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 60 - serial
09:00 V.I.P. odc. 11 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 41 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 171 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 166 - serial 
13:00 Galileo odc. 652
14:00 Galileo odc. 653
15:00 Dom nie do poznania odc. 236
16:00 Esmeralda odc. 42 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 172 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359 - serial
20:00 Mecenas Lena Barska 
 odc. 8 - serial
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 148 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 149 - serial
23:00 Klucz do koszmaru - horror
01:10 Powrót wilka czarnego 
 - dokumentalny 

06:00 To moje życie! 
 odc. 168 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 19 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 22 s. 3 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 15 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 12 s. 4 - serial
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 265 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 17 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 6 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 7 - serial
17:15 Wojny magazynowe: Kanada 
 odc. 27 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 23 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 334 s. 15 - serial
20:00 Zastępca - sensacyjny 
21:55 Prowokacja - sensacyjny 
23:35 Ostatni skaut - sensacyjny 
01:55 Zobacz to! 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 60
08:10 Kronos odc. 4
09:00 Informacje kulturalne 
09:25 Duże zwierzę - obyczajowy 
10:45 Którędy po sztukę odc. 62
11:00 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 1 - serial
12:05 Wielka miłość Balzaka 
 odc. 2 - serial
13:05 Informacje kulturalne 
13:20 Dni Grażyny Bacewicz 
 - I Koncert 
 skrzypcowy i „Pensieri notturni” 
13:50 Witold Lutosławski 
 - IV Symfonia 
14:30 Engagement - obyczajowy 
15:40 Pegaz odc. 56
16:45 Duże zwierzę - obyczajowy
18:05 Studio Kultura - rozmowy 
18:25 Przyjaciele na 33 obroty 
 - dokumentalny 
19:35 Biennale Malarstwa 
 Bielska Jesień 2017 
20:00 Informacje kulturalne 
20:20 Wstęp do fi lmu odc. 74
20:25 Marzenia o karierze 
 - komedia muzyczna 
22:05 Tygodnik kulturalny 
22:45 Dziennik fi lozofa odc. 60
23:00 Dominik Wania Trio - Ravel 
00:15 Działa Navarony - wojenny

06:50 Był taki dzień odc. 359
06:55 Londyńskie dni generała 
 Sikorskiego - serial
08:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 54
08:35 Allewizja odc. 53
09:25 Znak orła odc. 4 - serial
10:00 Artysta i niepokój wieku. 
 Henryk Sienkiewicz, 1846-1916 
 - dokumentalny 
11:05 Wszystkie kolory świata 
 odc. 17 - serial
12:05 Taśmy bezpieki odc. 27
12:35 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 16 - serial
13:05 Podróże z historią odc. 37
13:40 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
14:15 Sensacje XX wieku odc. 2
15:05 Przewodnik historyczny 
 Bogusława Wołoszańskiego 
 odc. 13
15:40 Pompeje: piwnica szkieletów 
 - dokumentalny
16:50 Obrona Lwowa - dokumentalny
17:55 Czas honoru odc. 45 - serial
18:55 Z archiwum IPN odc. 49
19:35 Sensacje XX wieku odc. 3
20:25 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 13
20:55 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 6 - serial
21:50 Boża podszewka 
 odc. 11 - serial
23:00 Szerokie tory odc. 124
23:35 Ośmiornica odc. 48 s. 6 - serial
00:45 Ułańska ballada 
 odc. 3 - przygodowy 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:45 Superksięga odc. 13 - serial
09:10 Z wędką nad wodę w Polskę 
 i świat 
09:35 Święty na każdy dzień 
09:45 Duc in altum 
10:00 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
10:15 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
10:45 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
11:15 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
11:50 Przypowieści Jezusa - serial
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Proces przeciwko szatanowi 
 - obyczajowy 
14:00 Święty na każdy dzień
14:05 Świt nadziei - dokumentalny 
14:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Kierunek Syberia odc. 3 - serial
17:00 Fundusze Europejskie odc. 5
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
18:55 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu 
19:30 Jesteśmy katolikami 
 odc. 8 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna Felieton 
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. 27

06:00 Rodzinka.pl odc. 186 - serial
06:35 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 88
07:05 M jak miłość odc. 172 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1747 - serial
11:45 Na sygnale odc. 86 - serial
12:15 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
12:25 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
12:55 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
13:20 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
13:35 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
13:45 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
14:15 Nurty reformacji w Polsce 
 - dokumentalny 
14:50 Było, nie minęło - ekstra odc. 11
15:30 Janosik odc. 8 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 60 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1747 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1748 - serial
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial
21:40 Rodzinka.pl odc. 221 - serial
22:10 Pod wspólnym niebem 
 odc. 10 - serial
22:50 Zabić Kennedy’ego - thriller 
00:30 Zderzenie ze śmiercią - horror 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 10

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2131

10:55 Ukryta prawda odc. 839 - serial

12:00 Szkoła odc. 491 - serial

13:00 19+ odc. 192 - serial

13:30 Szpital odc. 728 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 6 s. 5

15:30 Szkoła odc. 492 - serial 

16:30 19+ odc. 193 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 840 - serial 

18:00 Szpital odc. 729 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 11

19:50 Uwaga! odc. 5141

20:00 World War Z - sensacyjny 

22:35 Sęp - thriller

01:15 Kuba Wojewódzki odc. 12 s. 12

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 562 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 770 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 771 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 69 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 361 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 289 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 690 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2575 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 736 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3517
16:30 Na ratunek 112 odc. 180 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 168 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2576 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 422 - serial
20:05 Disco Attack 
23:05 xXx II: Następny poziom 
 - sensacyjny 
01:30 Dobranoc, kochanie 
 - komedia romantyczna 

07:15 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

15:45 Lekarze na start 12:05 Wielka miłość 
Balzaka 17:55 Czas honoru

19:30 Barwy Szczęścia 08:00 Dzień Dobry TVN 16:30 Na ratunek 112

Gerry Lane wiedzie spokojne życie u boku rodziny. 
Pewnego dnia na świecie zaczyna rozprzestrzeniać 
się wirus zamieniający ludzi w zombie. Gerry 
dołącza do zespołu ONZ, który próbuje zwalczyć 
epidemię.

Związani obietnicą „jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego” muszkieterowie postanawiają zemścić 
się na okrutnym królu, osadzając na tronie jego 
brata, przetrzymywanego w więzieniu w żelaznej 
masce.

„Człowiek w żelaznej masce”
(1998r.) TVN 7 20:00

„World War Z”
(2013r.) TVN 20:00
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14:15 Ojciec Mateusz

05:35 Jaka to melodia? 
06:05 Sprawa dla reportera 
07:00 Naszaarmia.pl odc. 292
07:30 Rok w ogrodzie 
07:50 Rok w ogrodzie extra odc. 14
08:10 Zawodowcy - western 
10:15 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 1 - serial
11:10 Ptaki ciernistych krzewów. 
 Utracone lata odc. 2 - serial
12:05 Studio Raban odc. 10
12:35 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 4
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 168
14:15 Ojciec Mateusz 
 odc. 238 - serial
15:00 Zagadka hotelu Grand 
 odc. 24 s. 3 - serial
15:55 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
16:15 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
17:20 Teleexpress 
17:25 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 76
18:55 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Komisarz Alex odc. 128 - serial
21:10 Chiński zodiak - sensacyjny 
23:05 Kariera Nikosia Dyzmy 
 - komedia 
01:05 Życie jest piękne 
 - komediodramat

05:45 Ukryta prawda 

 odc. 81 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Druga szansa 

 odc. 12 - serial

09:55 Druga szansa 

 odc. 13 - serial

10:55 Brzydula odc. 157 - serial

11:25 Brzydula odc. 158 - serial

12:00 Brzydula odc. 159 - serial

12:35 Brzydula odc. 160 - serial

13:05 Brzydula odc. 161 - serial

13:40 Brzydula odc. 162 - serial

14:15 Kosmiczny mecz - komedia 

16:00 Człowiek ze stali 

 - sensacyjny 

19:00 Showtime - komedia 

21:05 Ojciec chrzestny III 

 - sensacyjny 

00:40 Tabloid: historia seksskandalu 

 - dokumentalny 

06:00 Kacze opowieści odc. 32 - serial
06:35 Kacze opowieści odc. 33 - serial
07:00 Kacze opowieści odc. 34 - serial
07:35 Kacze opowieści odc. 35 - serial
07:55 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 1 - serial
08:25 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 2 - serial
08:55 Gryf z krainy ciemności 
 - fantastyczny 
10:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 355 - serial
11:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 356 - serial
12:40 Policjantki i policjanci 
 odc. 357 - serial
13:50 STOP Drogówka odc. 167
14:50 Camp Rock - komedia muzyczna 
16:50 Zaginiony ląd - przygodowy 
19:00 Galileo odc. 654
20:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 358 - serial
21:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359 - serial
22:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 150 - serial
23:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 151 - serial
00:00 Tajemniczy anioł - sensacyjny 

06:00 Niesamowite! odc. 11 - serial 

06:30 Niesamowite! odc. 12 - serial 

07:00 Taki jest świat odc. 34 s. 3

07:50 Lekarze na start odc. 44 - serial

08:35 Lekarze na start odc. 45 - serial

09:10 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 5 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 6 - serial

11:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 7 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 8 - serial

12:55 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

15:35 Piękna i bestia - fantastyczny 

17:50 Król Skorpion III: Odkupienie 

 - sensacyjny 

20:00 Ostatni skaut - sensacyjny 

22:05 Inferno: Piekielna walka 

 - sensacyjny 

00:00 Naznaczony: rozdział 3 

 odc. 3 - horror 

08:00 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 6 - serial
08:40 Szaleństwo Majki Skowron 
 odc. 7 - serial
09:20 Informacje kulturalne 
09:35 Tyle słońca w całym mieście.
 Niezapomniane przeboje 
 Anny Jantar 
10:35 Pies na środku drogi 
 - obyczajowy 
11:25 Vistuliada odc. 6
12:00 Tygodnik kulturalny 
12:55 Szlakiem Kolberga odc. 18
13:35 Barwy ochronne 
 - dramat obyczajowy 
15:15 Którędy po sztukę odc. 62
15:25 Wydarzenie aktualne 
16:00 Wstęp do fi lmu odc. 10
16:05 Zawieście czerwone latarnie 
 - dramat 
18:20 Dranie w kinie odc. 13
19:00 Jubileuszowy Międzynarodowy 
 Konkurs Dyrygentów im. 
 Grzegorza Fitelberga 
 - transmisja z Filharmonii Śląskiej 
 w Katowicach 
21:45 Pod elektrycznymi chmurami 
 - dramat 
00:10 Utopia odc. 3 - serial

06:50 Był taki dzień odc. 360
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial
07:55 Zakochaj się w Polsce odc. 13
08:25 Dziedzictwo regionów odc. 7
08:50 „...swego nie znacie...” 
 - katalog zabytków odc. 45
09:15 Gazda z Diabelnej odc. 4
10:10 Okrasa łamie przepisy odc. 119
10:40 Ginące cywilizacje 
 odc. 15 - serial
11:45 Wielka piątka Azji odc. 1 - serial
12:55 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
14:00 Szerokie tory odc. 109
14:35 Wielka gra odc. 39
15:35 Spór o historię odc. 52
16:25 Ułańska ballada 
 odc. 3 - przygodowy
17:20 #dziedzictwo odc. 3
18:00 Ród Gąsieniców odc. 4
19:15 Zagubiony żołnierz Hitlera 
 - dokumentalny 
20:20 Lalka odc. 7 - serial
21:50 Odtajnione akcje szpiegowskie 
 odc. 6 - serial
22:45 Piwna historia - dokumentalny 
23:25 Ostatni bej Bałkanów 
 odc. 2 - dokumentalny 
01:10 Był bunt - dokumentalny 
02:20 Polskie bitwy 
 odc. 1 - dokumentalny 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Westerplatte młodych 
08:55 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 
10:00 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
10:30 X Międzynarodowy Kongres 
 - Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia 
11:00 Kropelka radości 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
 w mijającym tygodniu
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia 
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Józef z Egiptu odc. 27 - serial
14:40 Effetha - okno na świat 
 - dokumentalny 
15:30 Ziemia Święta - ziemia 
 bez chrześcijan - dokumentalny 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
 z udziałem gości z X 
 Międzynarodowego Kongresu 
 ”Katolicy i Niepodległość 
 - szanse i zagrożenia”
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 Boscy poszukiwacze 

05:55 Dzika przyroda Bliskiego 
 i Środkowego Wschodu odc. 3
07:00 M jak miłość odc. 1330 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:15 Lajk! odc. 36
10:35 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
10:40 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
12:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1745 - serial
12:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1746 - serial
13:20 Podróże z historią odc. 44
14:00 Familiada 
14:40 Było, nie minęło - ekstra 
15:25 Pierwsza randka odc. 24
16:25 Bake off - Ale ciacho! 
17:30 Bake off - Ale przepis 
17:45 Słowo na niedzielę 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Postaw na milion - kulisy 
19:05 Postaw na milion 
20:05 The Voice of Poland odc. 18 s. 8
22:40 Miasto skarbów odc. 11 - serial
23:40 Grupa specjalna „Kryzys” 
 odc. 6 - serial 
00:35 Gang dzikich wieprzy - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy 

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1028

11:00 Na Wspólnej odc. 2584 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2585 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2586 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2587 - serial

12:50 Mali giganci odc. 3 s. 3

14:50 MasterChef odc. 11 s. 6

16:25 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 9

17:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 12 s. 16

18:00 36,6 °C odc. 12 s. 2

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 12

19:45 Uwaga! odc. 5142

20:00 Mam talent odc. 12 s. 10

22:00 Szefowie wrogowie - komedia 

00:05 World War Z - sensacyjny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My 3 Rozrywka 

08:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 15 - serial

08:45 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 16 - serial

09:15 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 31 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 27 - serial

10:10 Ewa gotuje odc. 318

10:50 Król Artur - przygodowy 

13:35 Ewolucja - komedia 

15:45 Kabaret na żywo odc. 30

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 121 

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 122 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 423 - serial

20:05 Piksele - komedia 

22:30 Taxi 4 - komedia sensacyjna 

00:20 Legion - horror 

19:00 Showtime 06:00 Kacze opowieści 20:00 Ostatni skaut 13:35 Barwy ochronne 10:10 Okrasa łamie 
przepisy

20:05 The Voice of Poland 11:00 Na Wspólnej 20:05 Piksel

Dla Nicka (Jason Bateman), Kurta (Jason Sudeikis) 
i Dale’a (Charlie Day), jedyne co uczyniłoby ich 
codzienną harówkę bardziej znośną, to posiekanie 
ich nieznośnych szefów na kawałki. 

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

„Powrót do przyszłości III”
(1990r.) TV Puls 12:55

„Szefowie wrogowie”
(2011r.) TVN 22:00
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05:35 Klan

05:35 Klan odc. 3209 - telenowela
06:10 Słownik polsko@polski 
06:35 Pełnosprawni  
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
 Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
 Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno odc. 638
09:15 Jak to działa? odc. 147
09:40 Biblia odc. 41 - serial 
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 50
11:10 Weterynarze z sercem 
 odc. 25 - serial
11:40 Sekrety mnichów odc. 22
11:55 Między ziemią a niebem 
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem 
13:05 Wielkie migracje zwierząt 
 odc. 1 - serial
14:00 Halo, tu Pjongczang odc. 2
14:20 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
15:00 Puchar Świata w Ruce 
 - skoki narciarskie 
15:55 Teleexpress 
16:00 Puchar Świata w Ruce -
  skoki narciarskie 
17:35 Komisarz Alex odc. 128 - serial
18:40 Jaka to melodia? 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 25 - serial
21:10 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 4
22:10 Jak ona to robi? - komedia 
23:50 Chiński zodiak - sensacyjny
01:45 Jaka to melodia? 

05:30 Ukryta prawda odc. 82 - serial 

06:30 Mango - Telezakupy 

08:35 Druga szansa odc. 1 s. 2 - serial

09:35 Druga szansa odc. 2 s. 2 - serial

10:35 Druga szansa odc. 3 s. 2 - serial

11:35 Brzydula odc. 163 - serial

12:05 Brzydula odc. 164 - serial

12:35 Brzydula odc. 165 - serial

13:05 Brzydula odc. 166 - serial

13:35 Beethoven III - komedia 

15:40 Piramida strachu - przygodowy 

18:00 Oszuści odc. 3 - serial

19:00 Zabójcza broń odc. 8 s. 1 - serial

20:00 Tango i Cash - sensacyjny 

22:15 Zabójcza broń odc. 9 s. 1 - serial

23:15 Krytyczna decyzja - sensacyjny 

02:00 Miasto zła odc. 2 s. 1 - serial

06:00 Kacze opowieści odc. 36 - serial

06:35 Kacze opowieści odc. 37 - serial

07:00 Kacze opowieści odc. 38 - serial

07:35 Kaczor Donald przedstawia 

 odc. 3 - serial

08:00 Camp Rock - komedia muzyczna

10:00 Galileo odc. 653

11:00 Galileo odc. 654

12:00 119 dni na Pacyfi ku 

 - dramat obyczajowy 

13:55 Zaginiony ląd - przygodowy

16:05 Stalingrad - dramat wojenny 

19:00 Galileo odc. 655

20:00 Niebezpieczna dzielnica 

 - sensacyjny 

21:50 Mecenas Lena Barska 

 odc. 9 - serial

22:50 Kruk IV - horror 

00:55 STOP Drogówka odc. 167

01:55 9. miesiąc odc. 14 - serial

06:00 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 5 s. 3 - serial

06:40 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 6 s. 3 - serial

07:25 Powrót do przyszłości III 

 - komedia 

09:45 Dziesiąte królestwo 

 odc. 4 - serial

11:35 Dziesiąte królestwo 

 odc. 5 - serial

13:25 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

14:40 Najpiękniejsze baśnie braci 

 Grimm - fantastyczny 

15:50 Królewskie święta - komedia 

17:40 Fred Claus - brat Świętego 

 Mikołaja - komedia 

20:00 Aleksander - dramat historyczny 

23:30 Król Skorpion III: Odkupienie 

 - sensacyjny 

01:35 Wikingowie odc. 6 - serial 

08:00 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 8 - serial

08:40 Szaleństwo Majki Skowron 

 odc. 9 - serial

09:30 Prokofi ew - dziennik sowiecki 

1927 - dokumentalny 

10:40 Scena klasyczna. 

 Młody Chopin odc. 9

11:30 Trzeci punkt widzenia odc. 212

12:10 Dzień wielkiej ryby - obyczajowy 

13:30 Chuligan literacki 

14:10 La Favorite 

17:00 Pomniki historii odc. 61 - serial

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

 odc. 499

18:05 Dwa księżyce - obyczajowy 

20:35 Fotograf - thriller 

22:35 Pegaz odc. 45

23:05 Trzeci punkt widzenia odc. 212

23:40 Eres z Ałtaju - dokumentalny 

00:40 Dominik Wania Trio - Ravel 

06:50 Był taki dzień odc. 361

06:55 Wszystkie kolory świata 

 odc. 17 - serial

08:00 Za ołowianą bramą. Kardynał 

 Józef Mindszenty - dokumentalny 

09:10 Przyłbice i kaptury odc. 5 - serial

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 141

10:45 Ginące cywilizacje odc. 16 - serial

12:00 Wisła od źródła do ujścia 

 odc. 1 - serial

13:10 Pompeje: piwnica szkieletów 

 - dokumentalny

14:20 Szerokie tory odc. 95

14:50 Księżna Łowicka 

 - dramat historyczny 

16:30 Wielka gra odc. 40

17:30 Ex libris 

18:00 Ród Gąsieniców odc. 5 - serial 

19:00 Z archiwum IPN odc. 13

19:40 Klucze pozostawić w drzwiach 

20:20 Polskie bitwy 

 odc. 1 - dokumentalny

22:10 Czwarta dzielnica - dokumentalny 

23:15 Putin wiecznie żywy 

 - dokumentalny 

00:55 Tajemnice Stonehenge 

 - dokumentalny 

08:00 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień 
08:30 Z Parlamentu Europejskiego
09:00 Myśląc ojczyzna 
09:10 Spotkanie z Magdą Buczek 
09:15 Katecheza ks. bp. 
 Antoniego Długosza
09:30 Msza Święta z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
10:35 Przegląd katolickiego tygodnika 
 „Niedziela”
10:40 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 6 - serial
11:35 Największe przeboje Pana Boga 
 - Pieśni wolności - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska 
13:00 Konferencja: Pamięć i Nadzieja 
15:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Zakochany świat Jana Kiepury 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Koncert życzeń 
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Retrospekcja 
19:30 Brat Ogień odc. 15 - serial
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 5 - serial
22:30 Vatican Magazine 

06:10 Słowo na niedzielę 
06:25 Podróże z historią odc. 34
07:00 M jak miłość 
 odc. 1331 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
09:25 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
09:40 Puchar Świata w Ruce 
 - biegi narciarskie 
10:50 Barwy szczęścia 
 odc. 1747 - serial
11:20 Barwy szczęścia 
 odc. 1748 - serial
11:55 The Voice of Poland - Live 
14:00 Familiada 
14:40 Koło fortuny 
15:10 Bake off - Ale przepis 
15:25 Na sygnale odc. 163 - serial
16:00 Junior Eurowizja 2017 
18:25 Panorama 
19:00 Sport-telegram 
19:10 Pogoda 
19:20 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
19:25 Lajk! odc. 13
20:05 Gang dzikich wieprzy - komedia 
21:55 Anioł śmierci - dramat historyczny 
23:40 Adrenalina - sensacyjny 
01:15 Mój Nikifor - obyczajowy 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie odc. 39

08:25 Akademia ogrodnika odc. 46

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1029

11:00 Co za tydzień odc. 827

11:30 Diagnoza odc. 12 - serial

12:30 Druga szansa odc. 11 s. 4 - serial

13:30 Mam talent odc. 12 s. 10

15:20 Azja Express odc. 12 s. 2

16:55 Spotkanie ze smakiem 

17:05 Mali giganci odc. 4 s. 3

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:40 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 13

19:45 Uwaga! odc. 5143

20:00 MasterChef odc. 12 s. 6

21:35 Troja - przygodowy 

00:55 Szefowie wrogowie - komedia

03:05 Uwaga! odc. 5143

06:00 Nowy dzień z Polsat News 

07:45 My 3 

08:10 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 17 - serial

08:40 Jeźdźcy smoków: Na końcu 

 świata odc. 32 - serial

08:55 Sezon na misia - animowany 

10:50 Finn sam w domu - świąteczny 

 skok - komedia 

12:50 Piksele - komedia

15:05 Krokodyl Dundee II - komedia 

17:35 Nasz nowy dom odc. 106

18:35 Dom pełen zmian odc. 7 - serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 250

20:00 W rytmie serca odc. 13 - serial

21:05 XXII Rybnicka Jesień 

 Kabaretowa - Ryjek 2017 

00:05 Mission: Impossible - Rogue 

 Nation - sensacyjny 

20:00 Tango i Cash 11:00 Galileo

20:00 Kroniki Riddicka 18:10 Syberiada polska 18:00 Ród Gąsieniców

20:05 Gang dzikich 
wieprzy 11:30 Diagnoza 08:55 Sezon na misia

Aleksander Wielki spełnił oczekiwania chorobliwie 
ambitnej matki i stał się niekwestionowanym władcą 
starożytnego świata. Obszar pod jego panowaniem 
rozciągał się od Grecji po Indie.

Bardzo swobodna adaptacja wątków „Iliady” 
Homera. Menelaos, król Sparty, i Agamemnon, 
król Myken, wyruszają do Troi, by uwolnić Helenę, 
żonę tego pierwszego, którą wywiózł tam królewicz 
Parys.

„Troja”
(2004r.) TVN 21:35

„Aleksander”
(2004r.) TV Puls 20:00
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10:10 Doktor Quinn

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 168
09:10 Rok w ogrodzie 
09:35 Rok w ogrodzie extra odc. 14
09:50 Łap start-up odc. 9
10:10 Doktor Quinn odc. 15 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 9 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Dzika Iberia odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 142 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 41 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3210 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 77
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Brat naszego Boga 
21:55 Nigdy nie mów nigdy 
 - sensacyjny
00:15 Gol Ekstra 

05:20 Ukryta prawda odc. 83 - serial 

06:20 Szpital odc. 199 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 132 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 17 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 165 - serial

09:45 Brzydula odc. 166 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 474 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 133 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 373 - serial 

14:55 Szpital odc. 200 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 4 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 167 - serial

18:30 Brzydula odc. 168 - serial

19:00 Ukryta prawda 

 odc. 475 - serial 

20:00 Bill - komedia 

22:00 Nie z tego świata 

 odc. 12 s. 5 - serial

23:00 Mucha - horror 

01:05 Ukryta prawda odc. 83 - serial 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 3
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 4
07:25 Kacze opowieści odc. 39 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 4 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 5 - serial
09:00 V.I.P. odc. 12 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 42 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji 
 odc. 172 - serial
12:00 Detektywi w akcji 
 odc. 167 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
 odc. 168 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 41
15:00 Dom nie do poznania odc. 237
16:00 Esmeralda odc. 43 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji 
 odc. 173 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 359 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział 
 kryminalny odc. 152 - serial
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 8 - serial
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial
22:00 Galileo odc. 654
23:00 Galileo odc. 655
00:00 STOP Drogówka odc. 167

06:00 To moje życie! 
 odc. 169 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 20 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 23 s. 3 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 16 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 7 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 13 s. 4 - serial
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 266 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 18 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 7 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 8 - serial
17:15 Wojny magazynowe: 
 Kanada odc. 28 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 24 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 335 s. 15 - serial
20:00 Strażnik czasu - fi lm SF 
21:55 Zastępca - sensacyjny 
23:50 Red Rock West - thriller 
01:55 Taki jest świat odc. 34 s. 3

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 61

08:10 Scena klasyczna. 

 Młody Chopin odc. 9

09:00 Kontrakt - obyczajowy 

11:00 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 3 - serial

12:15 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 4 - serial

13:25 Umarłem, aby żyć - wojenny 

15:10 Zaliczenie - obyczajowy 

15:45 Studio Kultura 

 - niedziela z... odc. 499

16:40 Kontrakt - obyczajowy

18:35 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

 odc. 4 - serial

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Projekt Nim - dokumentalny 

22:10 Którędy po sztukę odc. 63

22:15 Stefan Gierowski 

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 61

22:55 Dotyk grzechu - obyczajowy 

01:10 Informacje kulturalne 

06:50 Był taki dzień odc. 362
07:00 Obrona Lwowa - dokumentalny
08:00 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55
08:35 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 4 - serial
09:10 Znak orła odc. 5 - serial
09:45 Królowa Panoram 
 - dokumentalny 
10:50 Sekrety wykute w kamieniu 
 odc. 5 - serial
11:55 Po własnym pogrzebie - wojenny 
13:20 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 13
13:50 Sensacje XX wieku odc. 3
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 72 - serial
15:25 Spór o historię odc. 155
16:15 Wisła od źródła do ujścia 
 odc. 1 - serial
17:15 Ex libris 
17:45 Czas honoru odc. 46 - serial
18:40 Flesz historii 
19:00 Sensacje XX wieku odc. 4
19:55 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
20:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 4 - dokumentalny 
21:30 Boża podszewka odc. 12 - serial
22:40 Stara granica - dokumentalny 
23:10 Tiara króla Sejtafernesa, czyli 
 z pozdrowieniami z morza dla 
 Luwru - dokumentalny 
23:45 Oblicza Afryki 
 odc. 4 - dokumentalny 
01:25 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 55

08:00 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
08:40 Wieś - to też Polska 
09:25 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
09:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Uśmiechnij się z Kiepurą 
 - Zakochany świat Jana Kiepury 
13:20 Koncert życzeń 
14:10 Piękna i Bestia - przygodowy 
15:40 Pocztówka z Indii - Dom Matki 
 Teresy z Kalkuty - dokumentalny 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 
16:50 Świadkowie - serial
17:20 Przypowieści Jezusa - 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 Przygody Monster Trucków 
 odc. 21 - serial
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Domostwa naszych parafi an 
 - dokumentalny 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa 

05:55 Rodzinka.pl odc. 187 - serial
06:30 Z tej śmierci wyrosło dobro 
 - dokumentalny 
07:05 M jak miłość odc. 173 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1748 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 492 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 31 - serial
13:50 Na sygnale odc. 87 - serial
14:25 Czarne chmury odc. 9 - serial
15:30 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 61 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1748 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1749 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 16 - serial
20:50 M jak miłość odc. 1332 - serial
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:50 Tajemnica Elise odc. 1 - serial
22:55 Tajemnica Elise odc. 2 - serial
00:05 Prawdziwe oblicze Arabii 
 Saudyjskiej - dokumentalny 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 14 s. 12

07:50 Spotkanie ze smakiem 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2132

10:55 Ukryta prawda odc. 840 - serial

12:00 Szkoła odc. 492 - serial

13:00 19+ odc. 193 - serial

13:30 Szpital odc. 729 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 5

15:30 Szkoła odc. 493 - serial 

16:30 19+ odc. 194 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 841 - serial 

18:00 Szpital odc. 730 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 14 

19:50 Uwaga! odc. 5144

20:10 Doradca smaku odc. 14

20:15 Na Wspólnej odc. 2588 - serial

20:55 Milionerzy odc. 106

21:30 Druga szansa odc. 12 s. 4 - serial

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

 odc. 12 s. 2 - serial

23:30 Troja - przygodowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 563 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 772 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 773 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 70 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 362 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 290 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 691 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2576 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 737 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3518
16:30 Na ratunek 112 odc. 61 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 169 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2577 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 424 - serial
20:10 Mission: Impossible 
 - Rogue Nation - sensacyjny
22:55 Lekcja przetrwania - thriller 
01:20 13 godzin: Tajna misja 
 w Benghazi - wojenny 

09:10 Brzydula 21:00 Śmierć na 1000 
sposobów 19:30 Gwiazdy lombardu 13:25 Umarłem, aby żyć 19:00 Sensacje XX wieku

05:55 Rodzinka.pl 12:00 Szkoła 20:10 Mission Impossible

Billowi nie układa się życie zawodowe i prywatne. 
Mężczyzna próbuje odzyskać względy żony, 
która ma romans. Pewien zbuntowany nastolatek 
przychodzi mu z pomocą.

Miliarder Charles towarzyszy żonie, modelce, oraz 
grupie fotografów w podróży na Alaskę. Artysta 
Robert zaprasza go na wyprawę, która zmienia 
się w walkę o przetrwanie, gdy samolot ulega 
wypadkowi.

„Lekcja przetrwania”
(1997r.) Polsat 22:55

„Bill”
(2007r.) TVN 20:00
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10:10 Doktor Quinn

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. 25 - serial
09:40 Nienasyceni odc. 3
10:10 Doktor Quinn odc. 16 - serial
11:05 Downton Abbey 
 odc. 10 s. 5 - serial
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca 
12:55 Dzika Iberia odc. 4 - serial
14:00 Elif odc. 143 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 42 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3211 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 78
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. - jednostka specjalna 
 odc. 3 - serial 
21:35 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas odc. 51
22:05 El Príncipe - dzielnica zła 
 odc. 47 - serial
23:00 Miasto gniewu odc. 10 - serial
23:40 Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
 odc. 4 - serial 
00:35 Szybszy od błyskawicy 
 - komedia sensacyjna 

05:35 W-11 - wydział śledczy 

 odc. 1171 - serial 

06:20 Szpital odc. 200 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 133 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 18 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 167 - serial

09:45 Brzydula odc. 168 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 475 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 134 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 374 - serial 

14:55 Szpital odc. 201 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 5 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 169 - serial

18:30 Brzydula odc. 170 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 476 - serial 

20:00 Pogromcy mafi i 

 - dramat kryminalny 

22:25 Ojciec chrzestny III - sensacyjny 

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 4
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 5
07:25 Kacze opowieści odc. 40 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 6 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 7 - serial
09:00 V.I.P. odc. 13 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 43 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 173 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 169 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 170 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 42
15:00 Dom nie do poznania odc. 238
16:00 Esmeralda odc. 44 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji odc. 174 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 360 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 153 - serial
21:00 Mocne uderzenie 
 - komedia sensacyjna 
23:00 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 3 - serial
23:30 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 4 - serial
00:00 Spadkobiercy odc. 77

06:00 To moje życie! 
 odc. 170 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 21 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 24 s. 3 - serial 
09:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 7 - serial 
10:00 Napisała: morderstwo 
 odc. 17 s. 10 - serial
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 7 - serial 
12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial
12:55 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 14 s. 4 - serial
13:50 Zbuntowany anioł 
 odc. 267 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 19 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 8 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 9 - serial
17:15 Wojny magazynowe: Kanada 
 odc. 29 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 25 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 336 s. 15 - serial
20:00 Inferno: Piekielna walka 
 - sensacyjny 
21:55 Strażnik czasu - fi lm SF 
23:50 8. mila - dramat obyczajowy 
02:05 Z Nation odc. 5 s. 2

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 62

08:10 Wydarzenie aktualne 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Weiser - dramat psychologiczny 

11:00 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 5 - serial

12:05 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 6 - serial

13:10 Informacje kulturalne 

13:20 Którędy po sztukę odc. 63

13:35 Po własnym pogrzebie - wojenny 

15:10 Tygodnik kulturalny 

16:00 Weiser - dramat psychologiczny

17:45 Studio Kultura - rozmowy 

18:10 Mundial. Gra o wszystko 

 - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Noc listopadowa 

22:15 Dezerterzy odc. 64

22:45 Dziennik fi lozofa odc. 62

22:55 Withnail i ja - komediodramat 

00:55 Kochankowie mojej mamy 

 - dramat obyczajowy 

06:50 Był taki dzień odc. 363
06:55 Jan Józef Lipski - dokumentalny 
07:55 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 56
08:25 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 5 - serial
09:05 Znak orła odc. 5
09:40 Czarne tulipany - dokumentalny 
10:40 Wielka piątka Azji odc. 1 - serial
11:45 Z archiwum IPN odc. 49
12:15 Stara granica - dokumentalny
12:50 Tiara króla Sejtafernesa, czyli 
 z pozdrowieniami z morza dla 
 Luwru - dokumentalny
13:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 4
14:50 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 73 - serial
15:30 Największe oblężenia 
 średniowiecza 
 odc. 4 - dokumentalny
16:25 Filmowa Encyklopedia Powstań 
 Śląskich odc. 5 - serial
16:35 Biało-czerwoni 
 - historie niezwykłe 
17:00 Świadkowie nieznanych 
 historii odc. 4
17:50 Czas honoru odc. 47 - serial
18:45 Kryptonim „Muzeum”- Szlak 
 Armii Krajowej 
19:10 Sensacje XX wieku odc. 158
19:50 Sensacje XX wieku odc. 159
20:30 Nowe Ateny odc. 64
21:20 Było, nie minęło - kronika 
 zwiadowców historii 
21:50 Boża podszewka odc. 13 - serial
23:00 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 7 - serial
23:25 II wojna światowa na Bałkanach 
 odc. 8 - serial
00:10 Chopin. Pragnienie miłości 
 - melodramat 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie 
 Ewangelii dnia 
08:40 Świadkowie - dokumentalny
09:10 Męczennicy XXI wieku odc. 1
09:40 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
10:00 Informacje dnia 
10:20 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze
11:45 Podróż Apostolska Ojca Świętego 
 Franciszka do Mjanma 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Na zakręcie - obyczajowy 
14:05 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 49 - serial
15:05 Złoto próbuje się w ogniu
 (1 P 1, 7) 
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą 
16:30 Kalejdoskop młodych 
16:50 Express studencki 
17:15 Prosto o gospodarce odc. 7
17:30 Okiem kamery 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej na Jasnej 
 Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 A gdyby tak... - obyczajowy 

06:05 Rodzinka.pl odc. 188 s. 9 - serial
06:35 Program ekumeniczny 
07:00 M jak miłość odc. 174 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie 
10:55 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1749 - serial
11:50 Na dobre i na złe 
 odc. 493 - serial
12:50 Tylko z tobą odc. 32 - serial
13:50 Na sygnale odc. 88 - serial
14:25 Cuda z odzysku - urządź 
 mieszkanie za darmo odc. 2
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 16 - serial
15:30 M jak miłość odc. 1332 - serial
16:30 Koło fortuny odc. 68 s. 3
17:05 Nadzieja i miłość odc. 62 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1749 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1750 - serial
20:40 Na dobre i na złe - 18 lat! - serial
20:50 M jak miłość odc. 1333 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 - dokumentalny 
21:55 Magazyn Ekspresu 
23:00 Ikona - dokumentalny 
00:05 Miasto skarbów odc. 11 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 15 s. 12

07:50 Doradca smaku odc. 14

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2133

10:55 Ukryta prawda odc. 841 - serial

12:00 Szkoła odc. 493 - serial

13:00 19+ odc. 194 - serial

13:30 Szpital odc. 730 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 5

15:30 Szkoła odc. 494 - serial 

16:30 19+ odc. 195 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 842 - serial 

18:00 Szpital odc. 731 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy - wiem 

 czym oddycham odc. 15

19:50 Uwaga! odc. 5145

20:10 Doradca smaku odc. 11

20:15 Na Wspólnej odc. 2589 - serial

20:55 Milionerzy odc. 107

21:30 Diagnoza odc. 13 - serial

22:30 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 12

23:30 Superwizjer odc. 1111

00:05 36,6 °C odc. 12 s. 2

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 564 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 774 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 775 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
 odc. 71 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 558 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 291 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 692 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2577 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 738 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3519
16:30 Na ratunek 112 odc. 62 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 170 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2578 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 425 - serial
20:05 13 godzin: Tajna misja 
 w Benghazi - wojenny
23:35 Spis drani - thriller 
01:20 Gorący towar 
 - komedia kryminalna 

12:55 Sąd rodzinny 11:00 Detektywi w akcji

15:45 Lekarze na start 15:10 Tygodnik kulturalny 17:50 Czas honoru

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

Allan Campbell spotyka Jonasa Arbora, który 
oferuje, że za darmo pozbędzie się jego pięciu 
nieprzyjaciół. Campbell przekazuje mężczyźnie 
listę drani. Następnego dnia osoby te zaczynają 
umierać.

Mieszkający na przedmieściach Detroit chłopak 
stara się za pomocą muzyki wywalczyć dla siebie 
lepszą przyszłość.

„8 mila”
(2002r.) TV Puls 23:50

„Spis drani”
(2011r.) Polsat 23:35
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14:00 Elif

05:55 Dzień dobry, Polsko! 
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny 
08:40 Komisariat - serial
09:10 Sonda II 
09:35 Mam prawo odc. 11
10:05 Doktor Quinn odc. 17 - serial
11:00 Etykieta Downton Abbey 
 - dokumentalny 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes 
12:35 Agropogoda 
12:40 Magazyn rolniczy 
12:55 24 godziny na sawannie 
 afrykańskiej 
 odc. 1 - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 144 - serial
14:55 Program rozrywkowy 
15:10 Obserwator 
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 43 - serial
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? 
18:00 Klan odc. 3212 - telenowela
18:30 Rodzina wie lepiej odc. 79
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o przyrodzie odc. 53
21:55 Ziemia bezdomnych 
23:00 Ścigani - sensacyjny 
00:50 Naszaarmia.pl odc. 292

05:20 Ukryta prawda odc. 84 - serial 

06:20 Szpital odc. 201 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 134 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

 odc. 19 s. 2 - serial

09:10 Brzydula odc. 169 - serial

09:45 Brzydula odc. 170 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 476 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 135 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

 odc. 375 - serial 

14:55 Szpital odc. 202 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 6 s. 2 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

 odc. 20 s. 2 - serial

17:55 Brzydula odc. 171 - serial

18:30 Brzydula odc. 172 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 477 - serial 

20:00 Długi wrześniowy weekend 

 - dramat obyczajowy 

22:20 The Following odc. 14 s. 3 - serial 

23:25 Sylwester w Nowym Jorku 

 - komedia romantyczna 

01:50 Moc magii odc. 325

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 5
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy odc. 6
07:25 Kacze opowieści odc. 41 - serial
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 8 - serial
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
 odc. 9 - serial
09:00 V.I.P. odc. 14 s. 3 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 44 - telenowela
11:00 Detektywi w akcji odc. 174 - serial
12:00 Detektywi w akcji odc. 171 - serial 
13:00 Detektywi w akcji odc. 172 - serial 
14:00 STOP Drogówka odc. 43
15:00 Dom nie do poznania odc. 239
16:00 Esmeralda odc. 45 - telenowela
17:00 Detektywi w akcji odc. 175 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 361 - serial
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 362 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 
 odc. 154 - serial
21:00 We krwi - sensacyjny 
23:15 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 5 - serial
23:45 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 6 - serial
00:15 Spadkobiercy odc. 78

06:00 To moje życie! 
 odc. 171 s. 3 - telenowela
07:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 22 - serial
08:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze 
 odc. 1 s. 4 - serial 
08:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 7 - serial 
09:55 Napisała: morderstwo 
 odc. 18 s. 10 - serial
10:50 Kobra - oddział specjalny
 odc. 13 s. 7 - serial 
11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4 - serial
12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 15 s. 4 - serial
13:40 Zbuntowany anioł 
 odc. 268 - telenowela
14:45 Królowa serc 
 odc. 20 - telenowela
15:45 Lekarze na start odc. 9 - serial
16:30 Lekarze na start odc. 10 - serial
17:15 Wojny magazynowe: Kanada 
 odc. 30 - serial
17:45 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 26 - serial
18:40 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 27 - serial
19:30 Gwiazdy lombardu 
 odc. 337 s. 15 - serial
20:00 Połączenie - thriller 
21:55 Aleksander - dramat historyczny 
01:25 Bez przebaczenia - western 

08:00 Dziennik fi lozofa odc. 63

08:10 Szlakiem Kolberga odc. 18

08:40 Informacje kulturalne 

09:00 Wino truskawkowe 

 - komediodramat 

11:00 Wielka miłość Balzaka 

 odc. 7 - serial

12:10 Janosik odc. 1 - serial

13:05 Urodzony po raz trzeci - wojenny 

14:50 Przekładaniec - komedia 

15:40 Dranie w kinie odc. 13

16:20 Wino truskawkowe 

 - komediodramat

18:20 Studio Kultura - rozmowy 

18:35 Aktorka - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Prawie jak matka 

 - komediodramat 

22:20 Pegaz odc. 57

23:15 Dziennik fi lozofa odc. 63

23:25 Jedna scena odc. 35

23:50 Boisko bezdomnych - obyczajowy 

02:00 Alfabet polskiego 

 performance odc. 22

06:50 Był taki dzień odc. 364
06:55 Świadkowie nieznanych 
 historii odc. 4
07:45 Wojciech Cejrowski - boso 
 przez świat odc. 57
08:30 Enklawy dzikiej przyrody 
 odc. 6 - serial
09:05 Znak orła odc. 6 - serial
09:45 Między Sierpniem a młotem 
 - dokumentalny 
10:40 Kozietulskiego 6 - dokumentalny 
11:45 Spór o historię odc. 65 
 - historyczny 
12:20 Górskie miary Jana Długosza 
 - dokumentalny 
12:55 Zdobywcy Karpat odc. 8 - serial
13:25 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
13:55 Sensacje XX wieku odc. 158
14:35 Sensacje XX wieku odc. 159
15:10 Encyklopedia II wojny światowej 
 odc. 74 - serial
15:45 Tajemnice Stonehenge 
 - dokumentalny
16:45 Bierzcie się, bracia, do broni 
17:15 Z dziejów parlamentaryzmu odc. 1
17:50 Czas honoru odc. 48 - serial
18:50 Śladami zbrodni i walki 1944-1956 
 odc. 17 - serial
19:15 Sensacje XX wieku odc. 37
19:50 Sensacje XX wieku odc. 115
20:20 Było, nie minęło 
 - kronika zwiadowców historii 
20:50 Ostatnie dni dyktatora: zakazana 
 biografi a Kim Dzong Ila 
 - dokumentalny 
21:55 Boża podszewka odc. 14 - serial
23:00 Co było, a nie jest - dokumentalny
23:55 Katyń - dramat wojenny 
02:05 Wojciech Cejrowski 
 - boso przez świat odc. 57

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia 
 - rozważanie Ewangelii dnia 
08:45 Każdy maluch to potrafi  
09:00 Kalejdoskop młodych 
09:20 Express studencki 
09:25 Sanktuaria polskie 
09:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
10:45 Podróż Apostolska Ojca 
 Świętego Franciszka do Mjanma 
11:25 Myśląc ojczyzna 
11:35 Spotkania z ekologią odc. 4
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Powrót do domu - obyczajowy 
13:45 A gdyby tak... - obyczajowy
15:50 Ma się rozumieć 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie 
16:30 Z nami bezpiecznie odc. 14
16:50 20 lat dla świata 
17:00 Po stronie prawdy 
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
 Cudownego Obrazu Matki Bożej 
 Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia 
22:00 Dokąd wieje wiatr 
 - dramat obyczajowy 

06:00 Rodzinka.pl odc. 189 s. 9 - serial
06:35 Pożyteczni.pl 
07:05 M jak miłość odc. 175 - serial
08:00 Pytanie na śniadanie Magazyn 
10:50 Panorama 
11:15 Barwy szczęścia 
 odc. 1750 - serial
11:45 Na dobre i na złe odc. 494 - serial
12:45 Tylko z tobą odc. 33 - serial
13:45 Na sygnale odc. 89 - serial
14:25 Nasz dziwaczny świat 
 odc. 12 s. 2 - serial
15:20 Kulisy serialu „Barwy szczęścia” 
 odc. 16 - serial
15:30 M jak miłość odc. 1333 - serial
16:30 Koło fortuny 
17:05 Nadzieja i miłość odc. 63 - serial
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu 
19:30 Barwy szczęścia 
 odc. 1750 - serial
20:05 Barwy szczęścia 
 odc. 1751 - serial
20:45 Na dobre i na złe 
 odc. 687 - serial
21:50 Na sygnale odc. 164 - serial
22:30 Dziewczyna z Jersey - komedia 
00:20 O mnie się nie martw 
 odc. 90 s. 7 - serial

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 1 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 11

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2134

10:55 Ukryta prawda odc. 842 - serial

12:00 Szkoła odc. 494 - serial

13:00 19+ odc. 195 - serial

13:30 Szpital odc. 731 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 5

15:30 Szkoła odc. 495 - serial 

16:30 19+ odc. 196 - serial 

17:00 Ukryta prawda odc. 843 - serial 

18:00 Szpital odc. 732 - serial 

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:49 Raport smogowy 

 - wiem czym oddycham odc. 16

19:50 Uwaga! odc. 5146

20:10 Doradca smaku odc. 16 

20:15 Na Wspólnej odc. 2590 - serial

20:55 Milionerzy odc. 108

21:30 Azja Express odc. 13 s. 2

23:00 Jack Strong - thriller 

01:40 Superwizjer odc. 1111

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
08:00 Trudne sprawy odc. 565 - serial 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 776 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 777 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 559 - serial 
12:00 Pielęgniarki odc. 292 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 693 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2578 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 739 - serial 
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3520
16:30 Na ratunek 112 odc. 63 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 51 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2579 - serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich
 odc. 426 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 528 - serial
20:40 Gorący towar 
 - komedia kryminalna
23:05 Czego dusza zapragnie 
 - komedia 
01:00 Saga „Zmierzch” 
 - Księżyc w nowiu - melodramat 

07:15 Sąd rodzinny 18:00 Policjantki i 
policjanci

17:45 Lombard. Życie pod 
zastaw 16:20 Wino truskawkowe 19:15 Sensacje XX wieku

20:45 Na dobre i na złe 21:30 Azja Express 18:00 Pierwsza Miłość

Jordan Tuner, operatorka linii alarmowej 911, niechcący 
pomaga mordercy zlokalizować nastoletnią ofi arę. 
Kilka miesięcy później kobieta otrzymuje zgłoszenie 
od innej porwanej nastolatki.

Samotna matka nastoletniego chłopca zostaje 
zmuszona do udzielenia schronienia zbiegłemu 
więźniowi. Pobyt mężczyzny w jej domu przedłuża 
się, niebawem intruz staje się głową rodziny.

„Długi wrześniowy weekend”
(2013r.) TVN 7 20:00

„Połączenie”
(2013r.) TV Puls 20:00
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 temperatura: 8 4 °C
 opady: 0 1,4 mm
 ciśnienie: 1012 1017 hPa
 wiatr: 11 11 km/h 

 temperatura: 9 3 °C
 opady: 2,1 1 mm
 ciśnienie:  1018 1016 hPa
 wiatr: 11 12 km/h 

 temperatura: 9 3 °C
 opady: 0 3 mm
 ciśnienie: 1014 1016 hPa
 wiatr: 13 13 km/h 

 temperatura: 5 -4 °C
 opady: 6,3 4,2 mm
 ciśnienie: 1018 1020 hPa
 wiatr: 13 12 km/h 

 temperatura: 0 -2 °C
 opady: 0 1 mm
 ciśnienie: 1020 1010 hPa
 wiatr: 11 13 km/h 

 temperatura: 0 -3 °C
 opady: 1,3 4 mm
 ciśnienie: 1002 1007 hPa
 wiatr: 14 9 km/h 

 temperatura: 8 0 °C
 opady: 6 2 mm
 ciśnienie: 1004 1009 hPa
 wiatr: 7 8 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

SAŁATKA WALDORF 
Z JABŁKIEM, SELEREM I ORZECHAMI

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu
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Składniki (2 porcje): 
150 g jabłka
sok z połowy cytryny
150 g selera korzeniowego
50 g rodzynek
50 g liści Rukli
10 połówek podprażonych orzechów włoskich
50 g majonezu
do smaku czarny pieprz, cynamon, sól 

Sposób wykonania:
Jabłka obrać, wyciąć gniazda nasienne, pokroić 

w kostkę, wymieszać z połową soku z cytryny, by 
nie zbrązowiały. Seler obrać i włożyć na minutę do 
wrzącej wody, następnie wyjąć i pokroić w cienkie 
słupki, wymieszać z resztą soku z cytryny i dodać 
do jabłek. Do wrzącej wody włożyć rodzynki i od-
stawić na 3 minuty. Rodzynki odcedzić i dodać do 
warzyw. Do majonezu dodać pieprz, sól, cynamon 
i wymieszać. Na rukoli ułożyć seler, jabłka, rodzyn-
ki i orzechy. Całość polać przygotowanym sosem 
majonezowym. 

Smacznego! Dawid Płatacz 
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Golub-Dobrzyń

Rypin

Artystyczne święta 

Andrzejki z muzeum 

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udzia-
łu w konkursie rękodzieła artystycznego „W świątecz-
nym nastroju – Boże Narodzenie 2017”. 

 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie zaprasza w 
listopadzie na lekcje andrzejkowe. Zajęcia są adreso-
wane zarówno dla dzieci, jak i młodzieży.

W konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie wszystkich ty-
pów szkół i zespołów twórczych.

Technika wykonania prac jest 
dowolna, ale każda z nich musi 
być opatrzona metryczką (wzór 
można znaleźć na stronie www.
kulturagolub.eu). 

Dzieła będą oceniane w trzech 
kategoriach: dzieci w wieku do 6 
lat – „Kartki bożonarodzeniowe”, 
dzieci w wieku 7-12 lat – „Deko-
racje na świąteczny stół ” oraz 
młodzież i dorośli – „Wianki bo-
żonarodzeniowe”. Termin nad-
syłania prac upływa w środę 29 

Na lekcje można wybrać się 
do końca listopada, codziennie, 
od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach pracy muzeum.

–  Dowiecie się, jak dawniej na 
ziemi dobrzyńskiej wróżyli sobie 
chłopcy w wigilię św. Katarzyny, 

a dziewczęta w wigilię św. Andrze-
ja, dlaczego wówczas wosk nabie-
rał czarodziejskiej mocy, a zerwa-
na gałązka wiśni miała wywróżyć 
przyszłość – wyjaśniają organiza-
torzy. – Zanim jednak wyruszycie 
do muzeum, zapytajcie w domu, 

jak kiedyś wasze mamy i babcie 
spędzały te magiczne wieczory, 
jaki wróżby znały, czy spełniły ich 
marzenia i czy rację miał Henryk 
Sienkiewicz, twierdząc że tradycję 
można przechowywać jak rodzin-
ne klejnoty. Informacjami wymie-
nimy się na spotkaniu, wspólnie 
ucząc się i bawiąc. 

Lekcja muzealna trwa 45 mi-
nut. Bilety kosztują 2 zł od osoby. 
Zapisy są przyjmowane osobiście 
w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w Rypinie (ul. Warszawska 20) lub 
telefonicznie: 54 280 25 14. 

(ToB)

Widzowie poznają historię 
Adama, na co dzień pracujące-
go za granicą, który przyjeżdża 
na święta Bożego Narodzenia 
do rodzinnego domu na polskiej 
prowincji. Główny bohater na 

początku ukrywa prawdziwy po-
wód wizyty, ale z czasem zaczyna 
wtajemniczać krewnych w swoje 
plany. 

Szczególną rolę do odegrania 
w intrydze ma jego ojciec, brat, 

z którym Adam jest w konflikcie, 
oraz siostra z mężem. Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy gość oznajmia, że zostanie 
ojcem. Wtedy, zgodnie z polską 
tradycją, na stole pojawia się al-
kohol. Nikt z rodziny nie spodzie-
wa się, jak wielki wpływ na życie 
wszystkich będą miały dalsze wy-
darzenia wigilijnej nocy. 

Na ekranie zobaczymy czo-
łówkę polskiej kinematografii. 
W rolę Adama wcielił się Dawid 
Ogrodnik, znany z takich produk-
cji jak: „Jesteś bogiem” czy „Disco 
Polo”. Aktor podbił serca publicz-
ności filmem „Chce się żyć” z 2013 
roku, w którym zagrał niepełno-
sprawnego Mateusza Rosińskiego. 
W ubiegłym roku widzowie mogli 
oglądać go w „Ostatniej rodzinie”. 
Ogrodnik wcielił się w postać To-
masza Beksińskiego. 

W „Cichej nocy” zagrali także 
inni uznani aktorzy: Arkadiusz 
Jakubik („Wołyń”, „Dom zły”, 
„Wesele”), Tomasz Schuchardt 
(„W imię”, „Jesteś bogiem”, „Che-
mia”) i Tomasz Ziętek („Kamienie 
na szaniec”, „Konwój”). 

„Cicha noc” pojawi się w ki-
nach w całej Polsce już w najbliż-
szy piątek. 

(ToB)
fot. internet/ 

W „Cichej nocy” zobaczymy
 m.in. Dawida Ogrodnika

Lipno
 W piątek 24 listopada o 17.00 w kinie Nawojka, w ramach Dys-

kusyjnego Klubu Filmowego, będzie można obejrzeć film „Maudie”. 
To opowieść o życiu ludowej malarki Maud Lewis, uważanej za jedną 
z najważniejszych kanadyjskich artystek. Po seansie planowane jest 
spotkanie z artystką Jolantą Zaniewską. Bilety kosztują 10 zł. 

 W czwartek 30 listopada MCK organizuje wieczór andrzejkowy 
w Bakalarce przy ul. Piłsudskiego 22. Impreza z muzyką na żywo roz-
pocznie się o 19.00. Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretari-
acie MCK. 

 W sobotę 2 grudnia o 17.00 w tym samym miejscu wystąpi 
Mariusz Kalaga. To artysta wykonujący m.in. muzykę country. Bilety 
kosztują 40 zł i są do nabycia w sekretariacie MCK. 

Wąbrzeźno
 W środę 22 listopada o 18.00 w WDK Waldemar Okoński 

będzie promował publikację „Okiem satyry...”. Autor katalogu jest 
mieszkańcem Wąbrzeźna. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej w Orłowie i Płużnicy. Zajmował się też reklamą, projektowani-
em znaczków graficznych, liternictwem oraz ilustracją. W latach 1998-
2006 był radnym Rady Gminy Płużnica. Jego pasją jest malarstwo, 
rysunek, grafika i liternictwo. Podczas spotkania będzie możliwość 
nabycia publikacji w promocyjnej cenie. 

We wtorek 28 listopada o 17.00 warto wybrać się na „Wąbrzeskie 
fajfy w andrzejkowym klimacie”. Po raz kolejny w muzyczną podróż po 
polskich i światowych przebojach z dawnych lat zabierze gości Paweł 
Małs. Wstęp wolny. 

 W piątek 1 grudnia w godz. 17.00-18.30 odbędą się warsztaty 
świąteczno-animacyjne dla dzieci, które ukończyły 6 lat. Przedmiotem 
zajęć będzie wykonanie kolorowych bombek. Nie zabraknie też zabaw 
i tanecznych animacji związanych ze zbliżającymi się świętami. Zapisy 
są przyjmowane do 17 listopada w Dziale Animacji Kultury WDK (tel. 
56 688 17 27). Należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz wpłacić 20 
zł. Liczba miejsc ograniczona. 

 W dniach 2-3 grudnia WDK rozpoczyna plener fotograficzny, 
którego motywem przewodnim będą „Jesienno-zimowe inspiracje”. 
Podczas dwudniowych spotkań uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę 
teoretyczną, jak i praktyczną. Zapisy trwają do 28 listopada w Dziale 
Animacji Kultury WDK osobiście lub pod nr. tel. 56 688 17 27, wew. 
24. Więcej informacji udzieli kierownik Dorota Otremba, tel. 535 436 
071. 

Golub-Dobrzyñ 
 W każdą  środę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza 

na bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia. 
Więcej informacji pod numerem: 56 683 24 05. 

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

Rypin
 W czwartek 23 listopada o 17.00 Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 

zaprasza na promocję książki pt. „Krajobraz Ziemi Dobrzyńskiej”. 
Wstęp wolny.

 W poniedziałek 27 listopada planowane jest kolejne spotkanie 
Klubu Miłośników Filmów. O 18.00 w sali „Muza” Rypińskiego Domu 
Kultury będzie można obejrzeć „Wstrząs” z Willem Smithem w roli 
głównej. Wstęp wolny.  

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?Filmowa noc wigilijna
FILM  W najbliższy piątek do kin wchodzi jedna z najbardziej 
oczekiwanych tegorocznych premier – „Cicha noc” z Dawidem 
Ogrodnikiem w roli głównej 

listopada. 
Wszystkie propozycje zostaną 

ocenione przez jury, które wyłoni 
zwycięzców, na których czekać 
będą nagrody oraz pamiątkowe 
dyplomy. Laureaci w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych zo-
staną poinformowani i zaprosze-
ni na uroczyste wręczenie nagród 
15 grudnia w ramach „Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek”. Od 4 grudnia 
w holu domu kultury będzie też 
dostępna wystawa konkursowych 
prac. 

(ToB)
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Cudze chwalicie, swego nie znacie
PODRÓŻE  Do Gdańska warto pojechać nie tylko po to, by pospacerować po plaży. Czeka na nas wiele 
miejsc związanych z historią, które warto odwiedzić

Gdańsk to miasto, które od 
ponad 1000 lat jest świadkiem 
historii Polski i całego świata. To 
właśnie tutaj rozpoczęła się II woj-
na światowa. To także tu powstał 
Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Solidarność, dzięki któ-
remu Polska odzyskała po raz dru-
gi wolność.

W tym mieście jest wiele 
miejsc, które warto zobaczyć. My 
pokażemy tylko kilka z nich. Czy 
najważniejszych? Niech oceni czy-
telnik.

Główne Miasto, inaczej gdań-
ska starówka. Ta reprezentacyjna 
część Gdańska została odbudowa-
na po zniszczeniach wojennych 
i pokazuje nam bogactwo archi-
tektoniczne XVI i XVII wieku. Naj-
ważniejszą częścią tego fragmen-
tu miasta jest ciąg ulicy Długiej 
i Długiego Targu. Tutaj mieszkali 
najbogatsi mieszczanie i mieścił 
się Ratusz Głównego Miasta z oka-
załą wieżą o wysokości 80 metrów. 
Przy Długim Targu jest Dwór Artu-
sa i słynna fontanna Neptuna. Na 
końcu uliczki znajduje się Zielona 
Brama, która poprowadzi nas nad 
brzeg rzeki Motławy. Stare Miasto 
to szereg uliczek, które zbiegają 
się w kierunku rzeki i zakończo-
ne są bramami wodnymi. Jedną 
z ładniejszych jest na pewno ulica 
Mariacka, przy której mieszczą się 
galerie bursztynu. Aby poznać hi-
storię poszczególnych uliczek po-
trzeba czasu. Na pewno warto go 
poświęcić.

Bazylika Mariacka to naj-
większy kościół w Gdańsku i naj-
większa świątynia ceglana na świe-
cie. Jej oficjalna nazwa to Bazylika 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Była budowana przez po-
nad 150 lat. Mimo że jest świątynią 
katolicką, od XVI wieku aż do 1945 
roku służyła ewangelikom. Kościół 
przetrwał zawieruchę wojenną, 
tracąc jednak całe swoje wyposa-
żenie. Gotyckie ołtarze pokazują 
nam koronację Najświętszej Marii 
Panny oraz liczne sceny biblijne. 

Dwór Artusa – reprezenta-
cyjny zabytek Gdańska położo-
ny na tzw. Trakcie Królewskim, 
w centrum Starego Miasta. Został 

zbudowany w połowie XIV wieku 
i był siedzibą Bractwa św. Jerzego, 
czyli rycerzy pochodzących z bo-
gatych rodów niemieckich. Budy-
nek przechodził różne koleje losu. 
Wielokrotnie zmieniał właścicieli. 
Z uwagi na dobrą lokalizację, każde 
stowarzyszenie kupieckie chcia-
ło mieć tu swoją siedzibę. W XVIII 
wieku znajdowała się w nim giełda 
kupiecka. Aktualnie mieści się tu 
muzeum, w którym możemy zo-
baczyć zrekonstruowane wnętrza 
średniowiecznych kamienic. Dwór 
Artusa bardzo często pełni rolę re-
prezentacyjną i są tu przyjmowa-
ne delegacje państwowe i wybitni 
goście.

Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańsk – mieści się w Ratuszu 
Głównego Miasta. To tutaj zaczęto 
gromadzić zbiory dokumentujące 
dzieje miasta. Odbywają się tu licz-
ne wystawy, które pokazują dzieje 
miasta na przestrzeni wieków. Pro-
wadzone są prelekcje historyczne 
i spotkania z ciekawymi ludźmi.  
Muzeum ciągle się rozwija, a jego 
eksponaty są warte obejrzenia.

Narodowe Muzeum Morskie 
Gdańsk – to kompleks muzeów 
nad Motławą. W skład tego mu-
zeum wchodzą między innymi spi-
chlerze na Ołowiance, czyli wyspie 
na rzece Motława, Żuraw na le-
wym brzegu rzeki Motława a także 
pierwszy powojenny statek han-
dlowy „Sołdek”, zbudowany przez 
polski przemysł stoczniowy. Swoją 
służbę dla kraju rozpoczął w 1948 
roku i przez 31 lat pływania odwie-
dził ponad 61 portów na świecie. 
Muzeum to ma propagować war-
tości morskie wśród młodego po-
kolenia a także przypominać tra-
dycje morskie naszego kraju.

Europejskie Centrum So-
lidarności – obiekt oddany do 
użytku 31 sierpnia 2014 roku, w 34. 
Rocznicę  podpisania porozumień 
sierpniowych. Instytucja kultury, 
utrwalająca pamięć o sukcesie So-
lidarności w walce z komunizmem. 
Jest to również ośrodek edukacyj-
ny, centrum naukowo-badawcze, 
archiwum i biblioteka. W budynku 
centrum mieści się stała wystawa 
pokazująca walkę związku zawo-

dowego Solidarność o wyzwolenie 
naszego kraju. Mieści się tu rów-
nież biuro byłego prezydenta RP 
Lecha Wałęsy. Sam budynek ma 
nowoczesną bryłę statku i jest 
umiejscowiony obok wejścia do 
stoczni gdańskiej. Gorąco polecam 
odwiedzenie tego miejsca. Jest tu 
bardzo przystępnie i za pomocą 
wielu środków przekazu pokazana 
najnowsza historia naszego kraju.

Westerplatte – decyzją Rady 
Ligi Narodów w 1924 roku półwy-
sep Westerplatte został przekaza-
ny Polsce jako miejsce przeładunku 
broni i amunicji. Składnica tranzy-
towa była na co dzień ochraniana 
przez oddział 88 żołnierzy polskich. 
W sierpniu 1939 roku jednostka zo-
stała wzmocniona i liczyła 217 żoł-
nierzy. Ich dowódcą został major 
Henryk Dobrzański. To właśnie tu-
taj padły pierwsze strzały II wojny 
światowej, wystrzelone z pancer-
nika Schleswig Holstein. W walkach 
o Westerplatte, które trwały 7 dni, 
poległo 15 polskich żołnierzy, resz-
ta dostała się do niewoli. Do dzisiaj 
zachował się budynek wartowni nr 
1, który jest udostępniony do zwie-
dzania. Na terenie półwyspu pozo-
stały jeszcze ruiny wartowni nr 4, 
resztki koszar. W miejscu walk jest 
postawiony potężny pomnik, znaj-
duje się także symboliczny cmen-
tarz poległych żołnierzy.

Muzeum II Wojny Świato-
wej mieści się na końcu gdańskiej 
starówki. To jedna wystawa stała, 
która zajmuje powierzchnię blisko 
5 tys. metrów kwadratowych i jest 
umiejscowiona 14 metrów pod zie-
mią. Przedstawia tragiczne losy 
i doświadczenia II wojny światowej. 
Składa się z trzech bloków tema-
tycznych: „Droga do wojny”, „Groza 
wojny”, „Długi cień wojny”. Na wy-
stawie jest zgromadzonych ponad 
2000 eksponatów, dostępne są 
liczne stanowiska multimedialne. 
Przed decyzją o zwiedzaniu tego 
muzeum należy się upewnić, czy 
są wolne bilety wstępu. Muzeum 
jest bardzo oblegane i dostanie się 
do niego nie jest łatwe. Najlepiej 
wcześniej dokonać rezerwacji.

Tekst i fot. (Maw)

Miejsce pamięci poświęcone polskim żołnierzom z 1939 roku Pomnik na Westerplatte

Pomnik Neptuna

Gdański Żuraw – symbol miasta

Stare miasto w Gdańsku
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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)

Tydzień upłynie pod znakiem emocji. Do jednych 
powrócą wspomnienia dawnych miłości, a to za 
sprawą spotkania z dawno niewidzianą osobą. Inni 
będą się złościć na źle załatwione w przeszłości spra-
wy. Każda, nawet najmniejsza, krytyka wyprowadzi 
Koziorożce z równowagi. Lepiej unikajcie teraz osób, 
których nie darzycie sympatią.

Przez przemyślenia rozpoczniesz romans, bo pew-
na osoba zachwyci cię ekstrawaganckim sposobem 
bycia. Niestety,  nie przypadnie ona do gustu twoim 
znajomym. Ale ty poczujesz, że wreszcie spotkałeś 
kogoś, na kogo czekałeś. Będziesz chciał zmienić się 
na lepsze. Rzucisz palenie, zaczniesz uprawiać sport, 
przejdziesz na dietę.

Porzuć stare schematy. Odpowiedni czas, by zacząć 
wszystko od nowa – czy to w sferze zawodowej, 
czy prywatnej. Bądź zdecydowany, a zyskasz nawet 
w oczach tych, którzy wątpili w twoje umiejętności. 
Jeśli potrzebujesz odprężenia, zorganizuj imprezę. 
Zaproś gości, przygotuj konkursy. Śmiech to naj-
lepsze lekarstwo na stres.

Wróci jakaś zapomniana sprawa i przysporzy ci 
kłopotów. Uporaj się z nią jak najprędzej, nie odkła-
daj niczego na później. Bądź uważna, obowiązkowa 
i nadzwyczaj dokładna. Rodzina liczy, że wreszcie 
wybierzesz się z nią na weekendową wycieczkę, co 
przecież obiecałaś.

Na wszystko będziesz patrzeć przez różowe okulary. 
Nawet odkrycie, ile szans ostatnio zmarnowałaś nie 
wyprowadzi cię z równowagi. Poczujesz chęć do 
działania, skoczysz na głęboką wodę. I dobrze, bo 
okoliczności sprzyjają. W pracy dostaniesz do wy-
konania ważne zadanie. Spisz się.

Rozstrzygną się ważne sprawy. Nie polegaj tylko na 
intuicji, lepiej nie działać wbrew logicznym przesłan-
kom. Bez reszty oddasz się pracy. Rodzina będzie 
jednak zabiegać o twoją uwagę, nie lekceważ jej. 
Znajdź czas na drobne przyjemności, może wypad 
do kina lub rozgrywki karciane?

Potrzebujesz odpoczynku i relaksu. Nie odrzucaj 
zaproszenia na imprezę. Spotkanie z przyjaciółmi 
dobrze ci zrobi. Przed osobami w związkach wiele 
romantycznych chwil. Ostrożnie w sprawach finan-
sowych, szastanie pieniędzmi nie przyniesie nic 
dobrego. Lepiej zamroź fundusze.

Pogódź się wreszcie z niepowodzeniem, które ci się 
przytrafiło i przyjmij do wiadomości, że są rzeczy, na 
które nie masz wpływu. Nie patrz w przeszłość, idź 
do przodu. Zyskasz autorytet i osiągniesz zamierzone 
cele. Nie lekceważ poleceń przełożonych, ktoś wkrót-
ce zechce cię rozliczyć. W sferze uczuć gorąco, ale 
bądź czujny, by nie dać się oszukać. 

Będziesz w doskonałym nastroju. Wpadniesz na 
kreatywne rozwiązanie, które spodoba się przeło-
żonym. Spotkania towarzyskie to teraz twój żywioł. 
Może zorganizujesz kolację u siebie i zaprosisz zna-
jomych? Samotne Byki mają szanse na flirt lub ro-
mans, ale nie będzie to nic poważnego. W ferworze 
zabawy nie zapomnij o obowiązkach rodzinnych.

Dobra organizacja będzie na wagę złota. Zaplanuj 
czas przeznaczony na realizację obowiązków. Jeśli 
widzisz, że nie dasz rady zrobić wszystkiego sam, 
nawet nie próbuj. Zaangażuj współpracowników. 
Inaczej zmęczenie da ci o sobie znać i poczujesz się 
bardzo wyczerpany. Wątpienie we własne siły i prze-
cenianie przeciwników to droga donikąd.

Twoje sprawy nabiorą tempa. Nie zabraknie ci energii 
i pomysłowości, nie będziesz zostawiał tematów na 
później, załatwisz od ręki, co tylko się da. Skup się 
na teraźniejszości, nie licz korzyści, których jeszcze 
nie ma. Raki w stałych związkach poczują się kochane 
i potrzebne, a samotne mogą spotkać kogoś, kto za-
wróci im w głowie na dobre. 

Zdarzyły ci się ostatnio niedociągnięcia w pracy, ale 
dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności unikniesz 
kary. Na przyszłość bądź jednak ostrożny. Niespo-
dzianka, niestety niemiła, w sferze towarzyskiej. Ktoś 
pokaże swoją prawdziwą twarz. Intuicja cię nie zawodzi, 
lepiej wycofać się z tej znajomości. Pod żadnym pozo-
rem nie pożyczaj tej osobie pieniędzy.

Kolorowanki dla dzieci
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Kraina Potraw Lokalnych to 
nowa inicjatywa kilku miłośni-
ków tradycji z okolic Pojezierza 
Brodnickiego oraz ziem środkowej 
Drwęcy. Członkom grupy pierwot-
nie chodziło tylko o odtwarzanie 
w warunkach współczesnych sta-
rych, często zapomnianych przepi-
sów kulinarnych, czyli przeprowa-
dzanie swego rodzaju „wykopalisk 
kulinarnych”. 

– Kraina Potraw Lokalnych to 
inicjatywa stworzona przez en-
tuzjastów odtworzenia lokalnych 
tradycji kulinarnych Pojezierza 
Brodnickiego, opartych na pro-
duktach nabywanych w głównej 
mierze od miejscowych producen-
tów – mówi prezes grupy Marek 
Michalak. – W szczególności od 
tych, którzy prowadzą uprawy, 

chów i hodowle w oparciu o tra-
dycyjne metody. Ale ważne jest 
też miejsce spożywania owych 
lokalnych dań. Potrawy powinny 
być podawane w lokalach, bądź ich 
częściach, gdzie wnętrza utrzyma-
ne są w stylistyce odpowiadającej 
tradycyjnemu dla danego regionu 
wystrojowi izb chłopskich, szla-
checkich czy mieszczańskich. 

Stylowe, z ludowym klima-
tem, wnętrza znaleźć można m.in. 
w gospodarstwie agroturystycz-
nym „Stajnia Leźno” i „Oberża na 
Zamku Brodnickim” (sezon wio-
senno-letni).

– Od lata tego roku, po utwo-
rzeniu spółki KPL, pasja jej założy-
cieli przeszła na wyższy poziom, 
to znaczy serwowanie tradycyj-
nych dań w warunkach restauracji 

– mówi Piotr Grążawski, historyk 
i członek grupy. – I tak pojawiliśmy 
się na Zamku Golubskim.

Zakasali rękawy i ostro wzięli 
się do roboty. Restauracja została 
odświeżona, a sami pasjonaci nie 
boją się pracy w kuchni. Podczas 
trwających imprez na naszym 
zamku przyrządzają i serwują go-
ściom grochówkę, mięsiwo z grilla 
czy pieczonego świniaka. W re-
stauracji królują dania lokalne, 
rzec by można, iście rycerskie, ba, 
czasem nawet królewskie. A i po-
pić jest czym.

– Powiedzieliśmy znajome-
mu browarnikowi, że nam się nie 
spieszy, że słód, chmiel, woda, 
korzenie... wszystko niech będzie 
ekstra.… – mówi Piotr Grążawski. 
– Mruknął tylko „dobra i tak by nie 

mogło być inaczej”. Tak powsta-
ło pięć rodzajów piw, każde inne, 
o specyficznym smaku. Zamkowe, 
Husarskie, Miodowe, Golubskie, 
a ostatnio doszło Krzyżackie –  
niesamowite, podwójnie chmielo-
ne. Zestawić je z pieczoną w piwie 
golonką to uczta dla podniebienia.

Sztandarową potrawą KPL jest 
królewski jesiotr, specjał Pojezierza 
Brodnickiego, który oczywiście też 
zagościł na zamku. Jest wędzony 
w niskiej temperaturze, w pozycji 
leżącej, po uprzednim jej rozpłata-
niu przez grzbiet, posypaniu gru-
bo mieloną solą i różnymi ziołami 
np. macierzanką lub czosnkiem 
niedźwiedzim. Do wędzenia trzeba 
zastosować mieszankę dobranych 
gatunków drewna. Po uwędze-
niu obydwie połówki ryby trzeba 
połączyć na końcach, a powstałą 

w środkowej części wolna prze-
strzeń należy wypełnić garnirem, 
czyli sałatą (może być rzymska), 
kaparami, oliwkami, plastrami cy-
tryny lub żurawiną.

– Serdecznie zapraszamy na 
zamek - dodaje Marek Michalak. 
– Mamy nadzieję, że udało się 
nam tchnąć ducha w zamkową re-
staurację, potrawy są godne tego 
miejsca, a zapachy rozchodzące się 
po zamkowym dziedzińcu same 
zachęcają do ich próbowania. Ale 
czy tak jest sami państwo oceńcie. 
Zapraszamy.

Dla naszych Czytelników 
członkowie Krainy Potraw Lokal-
nych uchylają rąbka tajemnicy 
i podają przepis na jesiotra goto-
wanego.

(nał)
fot. nadesłane

Piotr Grążawski podczas pieczenia świniaka na dziedzińcu zamkowym

Lokalnie na zamku
GOLUB-DOBRZYŃ  Zamkową restaurację opanowała grupa fanatyków i to nie byle jakich, bo prawdzi-
wych smakoszy lokalnego jedzenia

Greckie eksperymenty i przyjaźnie 
Ośmioro uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinie, wraz z nauczycielami, 
uczestniczyło w kolejnym spotkaniu w ramach projektu Erasmus+ „Science tho-
ugh experiments in Europe”. Tym razem punktem docelowym była Grecja. 

Gmina Ciechocin

Przedstawiciele szkoły z Cie-
chocina udali się do Aten samolo-
tem. Na lotnisku odebrali ich człon-
kowie rodzin, u których zamieszkali 
na czas spotkania projektowego. 
Była to prawdziwa szkoła życia, 
ponieważ dzieci porozumiewały się 
w języku angielskim i poznawały 
grecką kulturę od strony zwykłych 
mieszkańców. Oprócz przedstawi-
cieli Ciechocina, do Grecji zjechało 
kilkadziesiąt innych osób ze szkół 

uczestniczących w projekcie. Były 
to placówki z Hiszpanii, Słowenii, 
Rumunii oraz Turcji.  

Program pobytu był wypełnio-
ny m.in. udziałem w doświadcze-
niach przyrodniczych. Jest to jeden 
z celów projektu. Dzieci wzięły 
udział w programie przygotowa-
nym przez „Hellenic Centre for 
Marine” w Sounio-Lavrio oraz „Na-
tional centre for scientific research 
Democritus” w Atenach. Poznawali 

florę i faunę Morza Śródziemnego, 
pod mikroskopem oraz na żywo, 
używając aplikacji komórkowej od-
najdywali zanieczyszczenia na  pla-
ży. Ponadto mieli okazję obejrzeć 
batyskaf, akcelerator oraz roboty. 
W interaktywnym centrum segre-
gacji śmieci poznali grecki sposób 
wdrażania ekologicznych rozwią-
zań.

Dodatkową atrakcją były zaję-
cia integracyjne na stadionie olim-
pijskim, zwiedzanie Akropolu, Świą-
tyni Posejdona w Sounio i innych 
zabytków.  Dla większości uczniów 
był to pierwszy tego typu wyjazd, 
więc wspomnienia pozostaną na 
długo w ich pamięci, a znajomości 
nawiązane podczas pobytu z pew-
nością nie zakończą się wraz z po-
wrotem do Polski.

(pw), fot. nadesłane

Jesiotr gotowany
1 kg jesiotra
200 g pieczarek
½ szklanki białego wytrawnego wina
1 łyżka mąki
2 łyżki oliwy
Sól morska i pieprz świeżo mielony

Oczyszczonego, sparzonego i umytego jesiotra pokroić na porcje i ułożyć 
w rondlu. Między kawałki ryby położyć oczyszczone, wymyte i pocięte na 
plastry pieczarki. Ryby posolić, posypać pieprzem, dodać wino, szklankę 
rybnego bulionu (lub wody) i gotować pod przykryciem przez 15-20 minut.

Wyjąć rybę ostrożnie z rondla, a pozostały bulion gotować, aż pozostanie go 
ok. jednej szklanki. Wsypać do niego łyżkę mąki, taką ilość masła i mieszając 
gotować przez ok. 3 minuty. Uzyskany sos zdjąć z ognia, włożyć do niego 
kawałek masła i ponownie zmieszać, aby masło połączyło się z sosem. 
Doprawić solą i pieprzem, przecedzić. Podawać rybe z tak powstałym sosem.
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Z Kowalewa do Rosji 
XIX wIek  Claas Epp był menonitą, który urodził się w Ko-
walewie, a zasłynął z prowadzenia misji osiedleńczej Niem-
ców w Rosji

Sposób na zarobek
W czasach świetności golubskiego dworca kolejo-
wego zatrudnienie tam znajdowali nie tylko pra-
cownicy kolei, ale i golubscy wyrostkowie służący 
za tragarzy. Czasami była to bardzo nachalna usłu-
ga, o czym świadczy wizyta redaktora Łaszyskiego 
z Poznania w Golubiu w 1927 roku.

XX wiek

Łaszyński przybył do Golu-
bia, by odwiedzić zamek i tutej-
sze muzeum. Przez poprzednie 
dwa lata trwała tu renowacja kil-
ku komnat. Gdy tylko redaktor 
wystawił nogę z pociągu, spotka-
ła go grupa chłopaków:

– Chmara wyrostków rzuca 
się na przechodniów. Ten chce 
nieść moją teczkę, tamten chce 
co innego, inny znów ofiaruje 
usługi, że gotów za kilka groszy 
wziąść mię na barana do miasta. 
Wysiada z pociągu rabin. Jeden 
z wyrostków podskoczył i już 
trzyma walizkę na plecach. Rabin 
protestuje. Chłopak jest elegancko 
usłużny i ani myśli oddać waliz-
ki. Energiczne protesty ze strony 

właściciela walizy skutkują tym, 
że wyrostek kładzie ją na wóz 
i niemniej energicznie upomina 
się o zapłatę. Po wielkich targach, 
nie chcąc robić awantury rabin 
daje 10 groszy.

Zgraja tragarzy podbiegła 
także do samego redaktora. 

– Panie! Ja zaniosę torbę!
– Nie panie! Ja starszy!
– Panie, panie, to łobuz. On 

ucieknie jeszcze. 
Ze wspomnień redaktora do-

wiadujemy się, że najstarsi „tra-
garze” mieli po 16 lat i nie chodzili 
już do szkoły. Policja, która dyspo-
nowała niewieloma etatami, nie 
była w stanie poradzić sobie z tą 
„plagą”.                                     (pw)

Claas Epp urodził się 1 stycz-
nia 1803 roku w Kowalewie. 
Miasto było wówczas pod za-
borem niemieckim. Ojciec Cla-
asa był właścicielem ziemskim 
i Menonitą. Menonici to jedno 
z wyznań chrześcijańskich. Od 
katolików różnią się w wielu 
kwestiach. Nie mogą używać 
broni, ich pastorów wybierają 
wierni, a chrzest przyjmuje się 
dopiero po ukończeniu 14 lat, 
gdy jest się świadomym wiary. 
W Polsce menonicie, zwani cza-
sem Olędrami, pojawili się już 
w XVI wieku. Sprowadzano ich, 
ponieważ byli pracowici i cha-
rakteryzowali się wysoką kul-
turą rolną. Potrafili odzyskać 
do rolnictwa ziemie uznawane 
za bagna i nieużytki. Menonici 
od samego początku lubili osie-
dlać się w nowych miejscach, 
szukać nowych terytoriów, któ-
re mogliby nazwać domem. 

Mało wiemy o dzieciństwie 
Claasa Eppa. W 1818 roku, jako 
młodzieniec, ukończył szko-
łę ewangelicką w Kowalewie 

z wynikiem celującym. W 1825 
roku ożenił się z Margaret Klas-
sen Związek był szczęśliwy, 
a małżonkowie doczekali się aż 
13 dzieci, w tym 11 synów. Nie-
stety, większość zmarła w dzie-
ciństwie. Epp był znany ze 
swoich umiejętności przywód-
czych. Został nawet wybrany 
sołtysem wsi Fürstenwerder. 

W 1850 roku Claas Epp wy-
ruszył do Rosji, by poszukać no-
wych terytoriów do osiedlenia 
się dla menonitów. Od carskich 
urzędników uzyskał nawet 
przywilej zwolnienia z płace-
nia podatków przez pierwszych 
kilka lat po osiedleniu. Był to 
eksperyment. Niemcom prze-
kazano tereny nad Wołgą nie-
opodal miasta Saratow. Miało 
tam powstać 10 wsi. Ekspery-
ment powiódł się, a Claas wy-
starał się u cara Aleksandra II 
o pozwolenie na sprowadzenie 
kolejnych 100 niemieckich ro-
dzin. W 1859 roku powstała na-
stępna sieć wiosek niemieckich 
nazwana Alexandertal, na cześć 

cara, który pozwolił Niemcom 
tam zamieszkać. Epp zakupił 
osobiście kawałek ziemi dla sie-
bie. Założył we wsi cegielnię. Na 
początku osobiście zarządzał 
także kolonią. Tworzył szkoły, 
w których zakazywano kar cie-
lesnych. Była to nowość, ponie-
waż w tamtych czasach szkoły 
niemieckie słynęły z dyscypli-
ny wbijanej uczniom trzcino-
wym kijkiem. 

Po pewnym czasie wyco-
fał się z życia publicznego i żył 
w swoim domu. W 1873 roku 
został wdowcem. Cierpiał na 
reumatyzm.  Zmarł w 1881 roku 
w swojej niemieckiej i zarazem 
rosyjskiej wsi. Pozostawił po 
sobie syna Claasa Eppa juniora, 
który został pastorem i wielu 
uważało go za bardzo podobne-
go charakterem do ojca. Meno-
nickie wsie w Rosji przetrwały 
do II wojny światowej. Kiedy 
Hitler najechał ZSRR, Stalin na-
kazał wysiedlić mieszkańców 
do Kazachstanu.

(pw)

Golub-Dobrzyń

Było i jest
Domek z podcieniami to drugi po zamku symbol 
Golubia. Tym razem przedstawiamy niemiecką 
pocztówkę z nieistniejącym domkiem, który znaj-
dował się przy obecnej ulicy Chopina.

Cechą charakterystyczną, 
która do XVII wieku wyróżniała 
architekturę miasta, były drew-
niane domy z podcieniem. Były 
one charakterystyczne dla nie-
wielu ośrodków, między innymi 
Malborka, Kwidzyna, Lubawy 
czy Gniewu. 

Jeszcze na przełomie XIX 
i XX wieku takich domów w Go-
lubiu było kilka. Dwa mieściły 
się w części północnej Rynku, 
jeden przy obecnej ulicy Chopi-
na, a inny w rogu południowo– 
zachodnim starówki. Ten drugi, 
pochodzący z 1771 roku, został 
rozebrany w 1935 roku. 

Na niemieckiej pocztówce 
znalezionej w internecie (www.
fotopolska.eu) widzimy domek 

z obecnej ulicy Chopina. 
Współcześnie zachował się 

tylko jeden tego typu dom. Dziś 
jest to siedziba stowarzyszenia 
Civitas Christiana. Budynek ten 
jest określany przez mieszkań-
ców jako „Domek z podcieniami” 
lub „Domek pod cieniami”. Zda-
rza się także, że jest nazywany 
„Domkiem pod kapturem”. O jego 
walorach turystycznych pisał 
już przed wojną burmistrz Golu-
bia Artur Reiske: „Osobliwością 
Golubia jest stary drewniany do-
mek podcieniami, ostatni z kilku 
do niedawna zachowanych, jakie 
niegdyś otaczały cały rynek”.

(szyw)
fot. fotopolska.eu 

Niemiecka pocztówka została wykonana na przełomie XIX i XX wieku

XX wiek

Niewygodny świadek 
10 marca 1939 roku w Cieszynach doszło do napaści na tle sądowym.

Ofiarą napaści był 15-letni 
Edward Wąsicki z Józefowa 
w powiecie brodnickim. 10 
marca miał stawić się na roz-
prawę sądową do Golubia. To-
czyła się tam sprawa Antonie-
go Pietrzyka z Józefatu i Józefa 
Tuszyńskiego z Kujaw. Byli oni 
oskarżeni o kradzież roweru 
mieszkańcowi Józefat. 

15-latek był świadkiem kra-

dzieży. Oskarżeni nie chcieli 
dopuścić, by doszło do procesu. 
Wywabili chłopaka podstępnie 
do lasu. Edwarda Wąsickiego 
uduszono i przywiązano dru-
tem do drzewa. Następnie ciało 
przekryto mchem. Wydawało 
im się, że chłopak nie ma szans 
przeżyć. Całe szczęście niedłu-
go później do lasu wybrali się 
mieszkańcy Cieszyn. Znaleźli 

zmasakrowanego 15-latka. Da-
wał jeszcze oznaki życia. Wo-
zem przewieziono go do szpi-
tala w Brodnicy. Sprawcy mieli 
mniej szczęścia, ponieważ jako 
jedyni mieli motyw do próby 
morderstwa świadka. Policja 
od razu wytropiła ich i osadziła 
w areszcie w Brodnicy. 

(pw)
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Patron miasta i szkoły
POSTAĆ  W ramach cyklu prezentującego przedstawicie-
li rodu Działyńskich przybliżamy postać Ignacego Działyń-
skiego, jego brata Ksawerego oraz ojca Augustyna

Augustyn Działyński 
był synem Józefa i Marian-
ny Potulickiej, prawnukiem 
Zygmunta Działyńskiego. 
Posiadał majątki w Pakości, 
Kórniku, Kościelcu, Działy-
niu, Konarzewie, Sokołowie 
oraz był właścicielem fol-
warku w Zakrzewiu. Pełnił 
funkcję starosty nakielski 
od 1735 roku, podkomorzego 
wschowskiego w latach 1742–
1743 i wojewody kaliskiego od 
1750 do 1758 roku. Za zasługi 
dla ojczyzny został odzna-
czony Orderem Orła Białego 
w 1753 roku w Dreźnie. Zmarł 
w 1759 roku. Augustyn Dzia-
łyński z małżeństwa z Anną 
Radomnicką miał cztery cór-
ki i dwóch synów: Ignacego 
i Ksawerego.

Ignacy Józef Działyński 
herbu Ogończyk urodził 15 
września 1754 roku w Kona-
rzewie. W dzieciństwie stracił 
ojca. Matka powtórnie wyszła 
za mąż. Od tej pory opiekował 
się nim ojczym – marszałek 
wielki litewski Władysław 
Gurowski. Ignacy uczęszczał 
do szkół u jezuitów w Pozna-
niu i do Collegium Nobilium 
w Warszawie. W 1784 roku 
ożenił się z kasztelanką beł-
ską Szczęsną Woroniczówną 
i zamieszkał na Wołyniu.

W 1780 roku został rotmi-
strzem Kawalerii Narodowej. 

Osiem lat później odkupił od 
generała Aleksandra Myciel-
skiego dowodzenie 10. regi-
mentem pieszym koronnym, 
zwanym później Działyńczy-
kami, dawnej Ordynacji Ry-
dzyńskiej. Był także posłem 
województwa inowrocław-
skiego na Sejm Czteroletni 
w 1790 roku.  Był zwolen-
nikiem Konstytucji 3 Maja. 
Otrzymał Order Orła Białego 
(1791) oraz Order Świętego 
Stanisława 1788. 

Brał udział w wojnie pol-
sko-rosyjskiej 1792. Podał się 
do dymisji, jednak później 
złożył przysięgę wierności 
konfederacji targowickiej. Je-
sienią 1793 roku został aresz-
towany i zesłany. W 1794 
roku jego oddział brał udział 
w insurekcji warszawskiej. 
Potem prowadził działalność 
konspiracyjną na Wołyniu. 
Po upadku insurekcji został 
zesłany na Syberię do Berezo-
wa, przebywając tam przez 18 
miesięcy. Ułaskawiony przez 
następcę Katarzyny II –  Paw-
ła I.

To on nadał wsi Przedmo-
ście Golubskie w 1789 roku 
prawa miejskie i tym samym 
powołał do życia miasto Do-
brzyń nad Drwęcą. Jest patro-
nem miejskiego gimnazjum 
w Golubiu-Dobrzyniu. Zmarł 
w listopadzie 1797 roku. 

Jego młodszy brat Ksawe-
ry Działyński w 1782 otrzy-
mał Order św. Stanisława i po 
raz pierwszy posłował na sejm 
z województwa poznańskie-
go. Cztery lata później król 
pruski Fryderyk Wilhelm II, 
na którego koronację udał 
się z deputacją hołdowniczą, 
nadał mu tytuł hrabiowski 
i szambelaństwo. Był posłem 
na sejm 1786 i 1788 roku. Brał 
udział w pracach nad Konsty-
tucją 3 Maja, ale nie odgrywał 
znaczącej roli w stronnictwie 
patriotycznym. Został wyróż-
niony Orderem Orła Białego.

 W okresie powstania 
kościuszkowskiego członek 
Tymczasowej Dyrekcji Bi-
letów Skarbowych i dyrek-
tor bezpłatny Dyrekcji Bile-
tów Skarbowych. Wchodził 
w skład Rady Zastępczej Tym-
czasowej, gdzie zajmował się 
problematyką regulacji mo-
nety. W czerwcu 1794 roku 
wyjechał do Poznania. Był 
więziony przez władze pru-
skie w Spandau. Zwolniony 
w następnym roku, zajmował 
się głównie sprawami gospo-
darczymi swoich dóbr. Udało 
mu się wyprocesować Kór-
nik. Jako pierwszy zarządził 
w Konarzewie powszechne 
szczepienie przeciw ospie.

Powrócił do działalności 
politycznej w 1806. W tym 
roku udał się z deputacją do 
Berlina, gdzie przemawiał do 
odnoszącego sukcesy militar-
ne Napoleona. Od 1807 roku 
zasiadał w Komisji Rządowej 
Księstwa Warszawskiego, 
gdzie zajmował się sprawami 
ekonomicznymi. Wkrótce zo-
stał mianowany senatorem-
wojewodą. Reprezentował 
Księstwo Warszawskie na 
ślubie Napoleona z Marią Lu-
dwiką (1811).

Po upadku Napoleona po-
został senatorem, już w Kró-
lestwie Polskim. Wycofał się 
z działalności politycznej. 
Skoncentrował się na proble-
matyce gospodarczej Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego. 
Szczególną uwagę poświęcał 
sprawom uwłaszczenia chło-
pów, propagował edukację 
rolniczą.

Z małżeństwa z Justyną 
z Dzieduszyckich miał syna 
Tytusa i trzy córki: Pauli-
nę (zamężną Dzieduszycką), 
Klaudynę (zamężną Potocką) 
i Gabrielę.

oprac. (szyw)

Ignacy Działyński nadał prawa miejskie Dobrzynowi nad Drwęcą

Magia bzu
Lud od zawsze uważał, ze pewne drzewa lub kwia-
ty mają dodatkowe właściwości, a nawet dusze. 
Dla polskiego mieszkańca wsi każde drzewo było 
prawie jak świątynia. Nikt nie chciał narazić się 
potężnym siłom, jakie mogły w nich drzemać. 
Z wielką bojaźnią odnoszono się do wierzb, gdyż 
miały być siedzibą diabłów, ale nie mniejsza trwo-
ga towarzyszyła bzom.

Ciekawostki

Dawniej nikt nie myślał 
o przycinaniu lub wykopywa-
niu bzu z ogrodu. Dziś ten krzew 
jest często karczowany, ponie-
waż rozrasta się i zabiera sporo 
terenu. W 1893 roku w jednym 
z majątków w południowej Gali-
cji ziemianin postanowił wykar-
czować bzy. Pracy tej nie chciał 
się podjąć żaden z jego pracowni-
ków. Dziewczęta przepowiadały 
ziemianinowi, że po wycięciu 
bzów czeka go bida. Gdy właści-
ciel usunął krzewy, kilka dni 
później w majątku padła krowa, 
a okoliczni wieśniacy utwierdzi-
li się w zabobonie. 

Wierzono, że bzy zamiesz-
kują mściwe duchy, które w ra-
zie ich uwolnienia, zsyłają na 
człowieka choroby i nieszczę-
ścia tzw. bidę. W niektórych 
regionach kopanie bzu było do-
zwolone, ale na przykład tylko 
do południa, gdy działanie sił 
nieczystych jest najmniejsze. 
W jeszcze innych regionach do-
zwolone było ścinanie bzów, ale 
pod warunkiem, że gałęzie zo-
staną przeznaczone do strojenia 
ołtarza. To miało gwarantować 
bezpieczeństwo. W 1560 roku 
w dziele „Von der Bockheiligung” 
jeden  z niemieckich pastorów 
opisywał zwyczaje związane 
z bzem napotkane w Rzeczpo-
spolitej:

– Bzu boską cześć oddawali. 
Drzewo jego jako święte czcili, 
gdyż wierzyli, że pod korzenia-
mi jego mieszka bój z podwład-
nymi mu duchami: parstukami 
i markopolami.

Pod bzem składano ofia-
ry z chleba i innych potraw. 
W niektórych miejscach w oko-
licach bzów odprawiano modły 
i uczty, podczas których liczono, 
że duchy zamieszkujące rośli-
nę również się posilą. Jeszcze 
w średniowieczu bez był bardzo 
ważny dla pogańskich Prusów. 
Zamieszkiwali tereny dzisiejszej 
północno-wschodniej Polski. 

– Ślepy lud pruski wierzył, 
że pod bzem mieszkają bogo-
wie, lecz i w naszych czasach 
istnieje między ludem wiara, że 
pod bzem podziemne człowiecz-
ki mieszkają – pisał niemiecki 
uczony Hartknoch.

Chłop mógł pokusić się 
o ścięcie bzu, ale najpierw prosił 
go o zgodę podczas modłów. Póź-
niej cierpliwie czekał na znak. 

Mógł być to na przykład ptaszek, 
który przesiadł na gałązce bzu. 
W niektórych wsiach wierzono, 
że duch może opuszczać krzak 
bzu i spacerować po wsi. Zaglą-
dał do okien izb, patrzył na to 
jak żyją ludzie i przed brzaskiem 
wracał do swej drzewnej posta-
ci. 

Zły bez był jednak także 
pomocą i wybawieniem. Gdy 
na wschodnich kresach we wsi 
wybuchała zaraza, kobiety śpie-
wały pieśń o bzach. Mówiła ona 
o pewnej legendzie. Z oceanu, 
z głębokiego morza, wyszło dwa-
naście bardzo brzydkich dziewic. 
Droga ich niemała prowadziła 
przez strome góry, do trzech sta-
rych drzew bzu. Siostry naka-
zały drzewom zabić wszystkich 
ludzi na ziemi. Bzy początkowo 
zgodziły się na prośbę sióstr, 
ale potem postanowiły zmienić 
zdanie i ocalić ludzkość. Legen-
da sprawiała, że gdy we wsi za-
chorowało dziecko, zanoszono je 
pod kwitnący bez. Drzewo miało 
zlitować się i uleczyć dziecko. 

Mniej legendarne były i są 
nadal herbaty z bzu, które były 
idealnym lekiem na kaszel, ból 
zębów i febrę. Leczenie zębów 
było wówczas szczytem zabo-
bonu. Cierpiący miał dojść, idąc 
tyłem, do krzewu bzu, nagle 
obrócić się i zdjąć kawałek kory. 
Następnie, również tyłem, miał 
wrócić do domu. W izbie następ-
nie modlono się przed obrazem 
Matki Boskiej i nakłuwano bo-
lący ząb wyciętym kawałkiem 
kory do momentu pojawienia 
się krwi. Kolejnym punktem za-
biegu było odniesienie kawałka 
kory do krzewu bzu i włożenie 
go na dawne miejsce. Na wszelki 
wypadek korę przywiązywano 
do gałązki. Jeśli kora zrosła się 
z gałązką, oznaczało to, że ból 
zęba już nie powróci. 

Jako leku używano także 
kory bzu. Skrobana z góry na dół 
miała wywoływać rozwolnie-
nia, a z dołu do góry – wymioty. 
W okolicach Poznania kora bzu 
wymieszana z wódką miała być 
lekiem na kołtuna. Gałązki bzu 
zerwane w dzień św. Jana i wło-
żona za strzechę miały gwaran-
tować wolność od chorób. We-
tknięty na środku pola chronił 
uprawy od nawałnic i gradu. 

(pw)
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka
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auto handel / komisy
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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

Nieruchomości

Piętrowy, 110m2, działka 800 
m2. Kanalizacja, wodociąg miej-
ski. Przyłącze sieci gazowej. 
Cena 225 tys. zł do negocjacji.

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

Praca

Zatrudnię stolarza, tel. 667 639 825

Zatrudnimy na stanowisko barman- re-
cepcjonista. Miejsca zatrudnienia OSA-
DA KARBÓWKO oraz HOTEL VABANK. 
Wymagana znajomość języka angiel-
skiego na poziomie komunikatywnym. 
Mile widziane doświadczenie. Proszę 
o przesyłanie CV na adres biuro@osa-
dakarbowko.pl lub kontakt telefoniczny 
pod nr 691 210 324 

Zatrudnimy na stanowisko kelner. 
Miejsce pracy OSADA KARBÓWKO El-
giszewo 37. Mile widziane doświadcze-
nie. Proszę o przesyłanie CV na adres 
biuro@osadakarbowko.pl lub kontakt 
telefoniczny pod nr 603 384 021/proszę 
o ewentualne telefony po godz. 12:00  

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

Rolnictwo

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

Kupię kukurydzę mokrą, ziemniaki 
przemysłowe i buraki cukrowe. Tel. 502 
317 365

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

Sprzedam ziemię rolną 1,10 ha. Rętwi-
ny. Tel. 603 778 327

Różne

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

POŻYCZKA BEZ BIK na raty mie-
sięczne od 1000 zł do 30.000 zł 
. Pieniądze w ten sam dzień. 
Atrakcyjne Warunki Kontakt pod 
nr. tel.572 148 143

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel 600 990 042

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne staw-
ki i fachowe podejście. Tel 669 450 
043

KUPIĘ / SPRZEDAM

Sprzedam szczeniaki Owczarka Nie-
mieckiego Długowłosego. Pieski po-
siadaja pełna dokumentacje i chipy.
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Praca

Węgiel/drewno
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Rolnictwo

Usługi

Różne

Nieruchomości

Kupię/Sprzedam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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Porad wędkarskich 
udziela Grzegorz Krauze

Zestaw spławikowy z żyłką
cinku kilka słów na temat sprzę-
tu do wędkowania. 

W naszych poradach ko-
rzystamy z doświadczenia in-
struktora szkółki wędkarskiej 
działającej przy Kole Miejskim 
PZW „Drwęca” Grzegorza Krau-
ze. Szkółka prowadzi zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 9 
do 16 lat. Lekcje teoretyczne od-
bywają się raz w tygodniu (bez-
płatnie), natomiast zajęcia prak-
tyczne na okolicznych jeziorach.

Współczesne wędki są zbu-
dowane głównie z włókien wę-
glowych, dzięki czemu osiągają 
dużą wytrzymałość przy niskiej 
wadze. W obrocie występują 
również wędki z włókien szkla-
nych, które są tańsze, ale już nie 
tak wytrzymałe. Długość wędek 
waha się w granicach od 2 do 11 
metrów. Możemy je podzielić 
na wiele sposobów. Mamy baty 

z wklejką pełną ultralekką do po-
łowu ryb żerujących tuż pod po-
wierzchnią tzw. oklei oraz baty 
ze szczytówką pustą do łowienia 
ryb średniej wielkości. 

– Najważniejsze, aby do kon-
kretnej wędki dobrać żyłkę, ha-
czyk i obciążniki do rozmiarów 
ryby i parametrów wędki – wy-
jaśnia Grzegorz Krauze. – Przy 
wędkowaniu spławikowym po-
trzebny jest też spławik. Osob-
nym tematem jest kołowrotek, 
ale ten temat omówimy w na-
stępnych odcinkach. W/w ele-
menty nazywane są w węd-
karstwie zestawami. W skład 
każdego zestawu wchodzi żył-
ka, spławik, śruciny wyważają-
ce spławik oraz przypon z ha-
czykiem.  Przykładowo dla bata 
o długości 6 metrów zestaw nie 
może być dłuższy niż 5,6 metra, 
co ułatwi holowanie złowionej 

Dzisiejszym artykułem roz-
poczynamy cykl porad wędkar-
skich dla osób, które mają zamiar 
zainteresować się tym bardzo 
popularnym hobby. W tym od-

Szkółka wędkarska przy kole PZW 
„Drwęca” zaprasza młodych miło-
śników połowów w swoje szeregi. 
Kontakt z Grzegorzem Krauze pod 
numerem telefonu – 730-112-015.

ryby. 
Grubość żyłki dostosowuje-

my do wielkości łapanych ryb. 
Stosujemy żyłki o grubości od 
0,08 mm, na która możemy łapać 
ryby powierzchniowe, a na żyłkę 
o grubości 0,16 mm łapiemy ryby 
średniej wielkości. Grubość żyłki 
ma wpływ na to, jaką wagę ma 
mieć złowiona ryba. Duże zna-
czenie ma tez miękkość żyłki. 
Twarda będzie się zwijać i plątać, 
natomiast miękka rozłoży się na 
wodzie. Mamy tez żyłki, które 
pływają na wodzie lub tona. Do 
wędkowania spławikowego wy-
bieramy żyłkę, która utrzymuje 
się na wodzie.

– Do wyboru mamy całą 
masę ciężarków, biorąc pod 
uwagę kształt i wagę – dodaje 
wędkarz. – Najlżejsze zaczynają 

się od wagi 0,1 grama (śrut węd-
karski) a najcięższe dochodzą do 
wagi półkilogramowej. Zasada 
jest taka, że waga całego zesta-
wu nie może przekroczyć górnej 
granicy ciężaru wyrzutu.

Ceny wędek i całych zesta-
wów są bardzo zróżnicowane. 
Zaczynają się od 100 złotych, 
a  dochodzą nawet do 1 tys. zł. 
Mamy bardzo duży wybór, ale 
najlepiej skorzystać z rady do-
świadczonego wędkarza.

Tekst i fot.
(Maw)

Czym wędkować?
WĘDKARSTWO  Zakup sprzętu do wędkowania jest ważnym 
wydarzeniem dla rozpoczynających uprawianie tego hobby. 
Potrzeba do tego minimalnej wiedzy, która uchroni nas przed 
niepotrzebnymi wydatkami 

R E K L A M A
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Jesień zakończona
PIŁKA NOŻNA  Powiatowe drużyny piłkarskie, z wyjątkiem 
Sokoła Radomin, zakończyły rundę jesienną ligowych rozgry-
wek. Przerwę zimową w najlepszych nastrojach spędzą gracze 
Promienia Kowalewo Pomorskie

Optymizm u beniaminka
Debiutujący w IV lidze Sokół 

Radomin w przedostatniej ko-
lejce pierwszej części kampanii 
2017/2018 pechowo zremisował 
na wyjeździe z Unią Janikowo 2:2. 
Podopieczni Sławomira Rożka dru-
gą bramkę stracili w końcowych 
sekundach konfrontacji i mimo 
trafień Waldemara Jachowskiego 
(z rzutów karnych) mogli czuć się 
rozczarowani podziałem punktów. 
Jednak 13 punktów w 15 starciach 
to wynik, który napawa optymi-
zmem przed wiosenną rundą re-
wanżową. Jedenastka z Radomina 
walczy w każdym meczu, a atut 
własnego boiska powinien pomóc 
w realizacji głównego celu, którym 
jest utrzymanie w gronie zespołów 
czwartej ligi. Sokołowi pozostał je-
sienią jeszcze jeden domowy poje-
dynek z Notecianką Pakość, zapla-
nowany na 25 listopada. 

Promień 
największą niespodzianką 
W klasie okręgowej dumni 

z jesiennej rundy mogą być gracze 
z Kowalewa Pomorskiego. Na za-
kończenie pierwszej części sezonu 
drużyna trenowana przez Dariu-
sza Rozwadowskiego zremisowa-
ła bezbramkowo z Radzynianką 
Radzyń Chełmiński i aktualnie 
zajmuje trzecią pozycję w ligowej 

klasyfikacji, z dorobkiem 27 punk-
tów w 15 kolejkach. Popularny 
„Promyczek” odniósł siedem zwy-
cięstw, zanotował sześć remisów 
i tylko dwukrotnie schodził z mu-
rawy pokonany przez oponen-
ta. Dodatkowo warto podkreślić 
fakt, że drużyna z Kowalewa nie 
znalazła pogromcy na wyjazdach. 
Z „obcych” boisk trzykrotnie wra-
cała z kompletem punktów, a pię-
ciokrotnie z jednym „oczkiem” po 
remisie. Przy tak dobrej postawie 
Promień ma realne szanse, by 
wiosną walczyć o awans do IV ligi. 
Promocję do wyższej klasy uzy-
skają dwa najlepsze zespoły w ta-
beli, a drużyna Rozwadowskiego 
bez wątpienia jest w gronie tych 
teamów, które stać na sprawienie 
sporej niespodzianki. 

Zmienne 
nastroje w Ciechocinie 
Jesienne zmagania zakończyli 

również piłkarze Iskry Ciechocin. 
W ostatniej kolejce tej części sezo-
nu podopieczni Łukasza Drwięgi 
podzielili się punktami z liderują-
cym Pomorzaninem Toruń (2:2). 
Mecz z wielkim faworytem do 
awansu idealnie obrazuje posta-
wę Iskry. Kiedy tylko w Ciechocinie 
dysponowano pełnym składem, 
ekipa potrafiła zwyciężać, bądź 
też remisować z faworyzowanymi 

oponentami. Jeśli zaś trener nie 
mógł liczyć na swoich podstawo-
wych graczy, to Iskra znacząco 
traciła na sile i przegrywała me-
cze, których przegrać nie powin-
na. Właśnie kwestia głębi składu 
zdaje się być kluczowa, w kontek-
ście walki o spokojny ligowy byt na 
wiosnę. Nie jest tajemnicą, że klub 
z Ciechocina boryka się z pewny-
mi organizacyjnymi i finansowy-
mi problemami. Jeśli będzie sobie 
w stanie z nimi poradzić, a dodat-
kowo poszerzy kadrę, to pozosta-
nie w klasie okręgowej zdaje się 
być pewne.

Drwęca jeszcze nie zatonęła 
Po jedenastu jesiennych ko-

lejkach nastroje w Golubiu-Do-
brzyniu były fatalne. Drużyna nie 
potrafiła nawiązać równorzędnej 
walki z większością przeciwników, 
dodatkowo kompromitując się 
w kilku potyczkach (rekordowa 
porażka 0:13 w Ostaszewie, czy też 
klęska i przegrana 2:9 z Gryfem 
Sicienko). Trener Łukasz Kierzkow-
ski zaznaczał, że nie traci wiary 
w swoich podopiecznych i zapew-
niał, że ta ekipa, mimo sporych 
problemów kadrowych, może 
zdobywać punkty w klasie okrę-
gowej. Jak widać, szkoleniowiec 
MKS-u miał rację. W 12., 13., i 14. 
kolejce Drwęca odniosła trzy bar-
dzo cenne triumfy i dzięki temu 
wydostała się z ostatniego miejsca 
w tabeli. Seria zwycięstw została 
przerwana w minioną sobotę (1:4 
z Pomorzaninem Serock, gol Gó-
rala), ale dziewięć wywalczonych 
„oczek” daje nadzieję na utrzyma-
nie. Konieczna jest jednak realiza-
cja postulatów szkoleniowca. Bez 
wzmocnień trudno bowiem liczyć 
na regularne zdobycze po zimowej 
przerwie. 

Punkt na mecz w Zbójnie
A-klasowy Pogrom Zbójno 

kończy rundę wiosenną z dorob-
kiem 15 punktów w 15 meczach, 
co daje średnią jednego „oczka” 
na konfrontację. Aktualnie dwu-
nasta lokata w ligowej klasyfikacji 
nie oddaje potencjału tej ekipy. 
Pogrom w wielu meczach walczył 
z rywalami jak równy z równym, 
ale w ostatecznym rozrachunku 
nie mógł się cieszyć z punktowej 
zdobyczy. Należy mieć nadzieję, 
iż gracze ze Zbójna po raz kolejny 
okażą się „rycerzami wiosny” i po 
dobrze przepracowanym okresie 
przygotowawczym, zaczną regu-
larnie punktować w rundzie re-
wanżowej. Niemniej jednak, z taką 
grą ekipa nie powinna obawiać się 
o ligowy byt. 

Kamil Lewandowicz 
fot. archiwum

Drwęca Golub-Dobrzyń dzięki trzem kolejnym zwycięstwom wydostała się 
z ostatniego miejsca w tabeli klasy okręgowej

Promień Kowalewo Pomorskie wiosną powinien walczyć o awans do IV ligi

Efektowne wyścigi
W niedzielę w Rembiosze w gminie Zbójno odbyły się 
zawody „Wrak Race”. W wyścigach rywalizowało po-
nad 20 pojazdów m.in. z Wąbrzeźna, Jabłonowa Po-
morskiego, Brodnicy i Golubia-Dobrzynia.  

Motoryzacja

– Wrak race to wyścigi samo-
chodów wraków – opowiada Da-
wid Budny, organizator zawodów. 
– Zorganizowaliśmy tego typu 
imprezę w Rembiosze, ponieważ  
jeden z głównych organizatorów 
udostępnił nam działkę. Jesteśmy 
grupa znajomych pasjonujących   
się motoryzacją, a wrak race to  
najtańszy sport motorowy. 

W organizację zawodów włą-
czyli się: Dawid Budny i Damian  

Kraszewski. Sędzią głównym był 
Karol Budny. Wspomagały go: Do-
rota Budna i Elżbieta Szlejer. 

Pierwsze miejsce zajął zespół 
w składzie: kierowca Michał  Cele-
bucki i pilot Krzysztof Reich oraz 
ich mechanik Borys z ,,Autocele-
bucki Wrack Race Team” z Jabłono-
wa Pomorskiego. Drugi był Marek 
Błaszkiewicz z Działynia, a trzecie 
miejsce zdobył Mariusz Marnocha. 

Tekst i fot. (szyw)

Zawody odbyły się w Rembiosze w gminie Zbójno

Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko sprawnością jazdy 
ale również refleksem

Uszkodzone samochody wyciągał ciągnik

Zawody obserwowali miłośnicy motoryzacji
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