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W Urzędzie Miasta Golubia-
Dobrzynia można jednak uzyskać 
potrzebne informacje oraz po-
moc przy wypełnianiu dokumen-
tów. Urząd może również zebrać 
chętnych, co pozwoli na wytycze-
nie potencjalnych miejsc do po-
prowadzenia gazu.  Jak informuje 
kierownik wydziału infrastruk-
tury Anna Czarnecka, zaintere-
sowanie tematem było duże, ale 
do spółki wpłynęło mało wnio-
sków. A złożenie wniosku jest 
pierwszym krokiem do zmiany 
systemu ogrzewania w budynku 
mieszkalnym. 

– Podłączanie gazu jest obec-
nie sprawą indywidualną, ale 
możemy pomóc osobom, które 
są tym tematem zainteresowa-
ne. Zorganizowaliśmy spotkania 
mieszkańców ze spółką gazow-
nictwa. Podzieliliśmy je na rejo-
ny. Zainteresowanie było bardzo 
duże – opowiada Anna Czarnec-
ka. – Po miesiącu zadzwoniłam 
do spółki, żeby dowiedzieć się 
ile wpłynęło wniosków. Okazało 
się, że wpłynęło tylko około 17-20 
wniosków na całe miasto. 

dokończenie na str. 2

– Z racji na długo oczekiwany 
remont odcinka Golub-Kowalewo 
nie wszyscy kierowcy aut ciężaro-
wych stosują się do objazdu przez 
Lipnicę – pisze Czytelnik. – Spora 
część kieruje się nielegalnie, łamiąc 
przepisy, na drogę Kowalewo-Elgi-
szewo (Okonin). Droga już zaczyna 
się rozpadać, bo przystosowana 
jest do aut o dopuszczalnej masie 
całkowitej 8 ton. Tak też mówią 
znaki. O tę drogę starania również 
trwały bardzo długo. Została kom-
pleksowo wyremontowana. Nie 
pozwólmy na niszczenie naszej 
lokalnej drogi!

Przypomnijmy, jedyny zale-
cany objazd, uzgodniony z policją 
i innymi zarządcami dróg, został 
poprowadzony z wykorzystaniem 
drogi wojewódzkiej nr 534 (przez 
Lipnicę) i drogi krajowej nr 15, któ-
re są do tego w odpowiedni spo-
sób przystosowane. 

– W przypadku, gdy miesz-
kańcy mają uzasadnione podej-
rzenia związane z poruszaniem się 
jakąkolwiek drogą pojazdów, które 
nie są do tego uprawnione, mogą 
zgłaszać takie przypadki do służb 
kontrolujących pojazdy (policja, 
inspekcja transportu drogowego) 

– zwraca uwagę Michał Sitarek 
z Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy. 

Podobne apele wystosowały 
samorządy, już na początku reali-
zacji inwestycji. 

– Apelujemy do mieszkańców 
o zgłaszanie do tutejszego urzędu 
tel. (56) 684-15-79 wew. 66 lub na 
Policję tel. 602-661-927 wszelkich 
informacji dot. wzmożonego ru-
chu lub nieodpowiednich pojaz-
dów poruszających się drogami 
gminnymi w związku z przebu-
dową drogi wojewódzkiej. Wszel-
kie zgłoszenia będą pomocne, aby 
uniknąć niszczenia naszych dróg 
– informował urząd w Kowalewie 
Pomorskim.

Kiedy koniec remontu „ko-
walewskiej”? 

Droga wojewódzka nr 554 jest 
przebudowywana na odcinku bli-
sko 10 kilometrów. W pierwszym 
etapie wykonawca prowadził prace 
m.in na 5-kilometrowym odcinku 
od DK nr 15 do Napola. Obowiązy-
wał na nim ruch jednokierunkowy 
w stronę Golubia-Dobrzynia. 

dokończenie na str. 2

Golub-Dobrzyń

Co z tym gazem?
W Golubiu-Dobrzyniu jest możliwe podłączenie gazu 
do domów, ale wymaga to podjęcia pewnej procedu-
ry. Sprawę poruszył jeden z Czytelników. Okazuje się, 
że mieszkańcy muszą na własną rękę kontaktować 
się ze spółką gazowniczą.
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POWIAT  Trwa przebudowa blisko 10-kilometrowego odcinka 
drogi wojewódzkiej Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie. 
Jeden z naszych Czytelników alarmuje, że mimo wytyczo-
nych objazdów tiry korzystają z gminnych dróg, niszcząc przy 
tym nawierzchnię. Wszystkie tego rodzaju przypadki można 
zgłaszać na policję, do inspekcji transportu drogowego lub do 
urzędów gmin

Kłopotliwe tiry. Kiedy koniec 
remontu „kowalewskiej”?
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MAR-MOT Sp. z o.o.
Kowalewo Pomorskie, ul.Podborek 10,

tel. 56 684 27 77   

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, otrêby,

karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 

workowany i luzem
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Co z tym gazem?

Kłopotliwe tiry. Kiedy koniec...

Golub-Dobrzyń

Powiat

kolejne 
nielegalne automaty
GOLUB-DOBRZYŃ  Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu, wraz z funkcjonariuszami Urzędu Cel-
no-Skarbowego w Toruniu, kolejny raz przeprowadzili wspólne 
działania, których celem było zwalczanie przestępczości zwią-
zanej z urządzaniem nielegalnych gier na automatach. Tym ra-
zem z salonu gier wycofano dwie maszyny
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dokończenie ze str. 1
Od czwartku 22 listopada ro-

boty zostały rozszerzone o kolej-
ny, blisko 2-kilometrowy odcinek 
w stronę Ostrowitego. Obowiązuje 
tam ruch jednokierunkowy. Ob-
jazd dla pojazdów jadących tran-
zytem w kierunku Kowalewa Po-
morskiego pozostaje bez zmian, 
prowadzi drogą wojewódzką nr 534 
przez Lipnicę oraz drogą krajową 
nr 15. Dzięki realizacji dwóch eta-
pów prac jednocześnie wykonaw-
ca w połowie grudnia będzie mógł 
oddać do użytku lewy pas jezdni, 
co znacznie ułatwi poruszanie się 
modernizowaną drogą.

Kiedy roboty mogą się zakoń-

czyć?
– Wykonawca, czyli firma 

Trakcja PRKiI zakłada, że do zakoń-
czenia wszystkich prac potrzebuje 
około dwóch miesięcy z dobrą po-
godą – tłumaczy Michał Sitarek. 
– Zwracamy jednak uwagę wy-
konawcy, by podstawowy zakres 
prac finalizował jeszcze w tym 
roku. Po świętach istnieje duże 
ryzyko zimowej przerwy, a zależy 
nam na ograniczeniu utrudnień 
dla mieszkańców do niezbędnego 
minimum. Liczymy się z tym, że 
wszystkie prace będą kończyły się 
wiosną.

Gruntowny remont trasy nr 
554 obejmuje przede wszystkim 

przebudowę nawierzchni na od-
cinku blisko 10 kilometrów, która 
zostanie poszerzona zostanie do 
6 metrów. Powstaną też pobo-
cza. Po przebudowie droga będzie 
przenosiła obciążenia 10 ton na oś. 
Miejsca niebezpieczne zabezpie-
czone będą barierami. W zakres 
zadania wchodzi też wykonanie 
nowego oznakowania pionowego 
i poziomego, przebudowa istnie-
jących zatok autobusowych, zjaz-
dów oraz poprawa odwodnienia. 
Koszt realizacji zadania to 15,6 mi-
liona złotych. Trasa będzie objęta 
7-letnią gwarancją.

(ToB)
fot. archiwum

dokończenie ze str. 1
Byliśmy przekonani, że od-

zew mieszkańców będzie większy, 
sądziliśmy tak po wcześniejszych 
spotkaniach.  Gazownicy mówili, 
że chcieliby podjąć się rozbudowy 
sieci gazowej, ale muszą być na to 
chętni. Spółka musi działać ekono-
micznie, więc podłączy gaz do tych 
rejonów, gdzie zgłosi się więcej 
mieszkańców. 

Mała liczba wniosków może 
mieć różne przyczyny. Jedną z nich 
są wysokie koszty, które  wiążą 
się z procedurą podłączania gazu. 
Kierownik wydziału infrastruktury 
zwraca uwagę na problemy z wy-
mianą pieca. Taka inwestycja jest 
droga. Niektórzy mogą więc czekać 
na zużycie się pieca i dopiero wte-
dy zmienić sposób ogrzewania. 

– Podłączenie gazu jest bar-
dzo drogie. Niektórych nie stać na 
podłączenie. Chciałbym wiedzieć, 
czy będą jakieś dofinansowania 
i czy urząd będzie coś robił, żeby 
pomóc – mówi mieszkaniec Golu-
bia-Dobrzynia, który już wcześniej 
kontaktował się z redakcją. 

Pytanie zostało przekazane do 
urzędu miasta. Pomoc finansowa 
jest, ale skierowana do indywidu-
alnych osób. Tu należy podkreślić, 
że umowa przy podłączeniu gazu 
do budynku jest zawierana bez-
pośrednio między mieszkańcem 
(właścicielem budynku) a spółką.

– Obecnie jedynym progra-
mem jest „Czyste Powietrze” Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu. Program obejmuje tyl-
ko dofinansowanie dla osób indy-
widualnych. Wniosek należy złożyć 
bezpośrednio do WFOŚiGW. Nie 
ma na razie żadnych programów, 
z których byłyby dofinansowania 
dla samorządów. Z tego powodu 
miasto niestety nie może dofi-
nansować podłączania gazu do 
mieszkańców. Oczywiście będzie-
my wnioskować, jeżeli program 
dla samorządów się pojawi – in-
formuje Anna Czarnecka. 

Procedura przyłączenia może 
potrwać kilka miesięcy. Z tego po-
wodu warto wnioskować prędzej.  
Pracownicy wydziału infrastruk-
tury w Urzędzie Miasta Golubia-
Dobrzynia chętnie udzielą więcej 
informacji. Szczegóły dofinanso-
wania z programu „Czyste Powie-
trze” można znaleźć na stronie in-
ternetowej WFOŚiGW w Toruniu. 
Dofinansowanie może się przydać 
osobom, które chciałyby wymie-
nić stary piec lub kocioł lub prze-
prowadzić termomodernizację. 

– Będziemy sprawę promo-
wać, mamy już za sobą szkolenie 
dla mieszkańców. Wszystko za-
leży od woli osób zamieszkałych 
w naszym mieście. Zachęcam do 
składania deklaracji chęci do pod-
łączenia gazu, bo wtedy będzie 
łatwiej wyznaczyć miejsce. Są już 
planowane podłączenia na ulicy 
Słuchajskiej – mówi Anna Czar-
necka. 

(dr)

W poniedziałek 26 listopa-
da funkcjonariusze w jednym 
z lokali w Golubiu-Dobrzyniu 

zabezpieczyli kolejne dwa auto-
maty do gier hazardowych, na 
których zainstalowane były gry 

o charakterze losowym, prowa-
dzone w celach komercyjnych. 

Policjanci zabezpieczone 
automaty przekazali funkcjona-
riuszom Urzędu Celno-Skarbo-
wego w Toruniu, którzy prowa-
dzić będą dalsze postępowanie 
w tej sprawie.

– Zgodnie z kodeksem kar-
nym skarbowym za organizo-
wanie gier hazardowych wbrew 
przepisom grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 3 oraz kara 
grzywny 100 tysięcy złotych za 
wstawienie do lokalu i udostęp-
nienie jednego automatu – wy-
jaśnia asp. sztab. Małgorzata Li-
pińska z KPP Golub-Dobrzyń. 

(ToB)
fot. archiwum

Golub-Dobrzyń

Będą place zabaw
19 listopada burmistrz podpisał umowę z samorzą-
dem województwa dotyczącą remontu placu zabaw 
przy ul. Sportowej i zbudowania nowego placu na te-
renie przedszkola przy ul. Szkolnej. 

– Inwestycja będzie reali-
zowana na terenie OSiR-u tj. na 
placu zabaw przy ul. Sportowej, 
gdzie prace polegać będą na 
wymianie elementów urządzeń 

placu zabaw na elementy lepszej 
jakości oraz na jego rozbudowie. 
W ramach projektu powstanie 
również nowy plac zabaw na te-
renie przedszkola przy ul. Szkol-

nej. Wszystkie obiekty będą 
ogólnodostępne i niekomercyj-
ne – informuje magistrat.

26 listopada miasto podpi-
sało  umowę z wykonawcą, fir-
mą Magiczna Tęcza. Inwestycja 
powinna być gotowa najpóźniej 
do 10 kwietnia 2019 r. Jeżeli po-
goda pozwoli, prace rozpoczną 
się jeszcze w tym roku. Koszt 
realizacji tego zadania to oko-
ło 101 tys. zł, z czego ponad 64 
tys. zł stanowi dofinansowanie 
z województwa. 

(ToB)

GMinA GOLUB-DOBRZYŃ  Zbudują ścieżki 

We wtorek 27 listopada w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczy-
stość wręczenia 10 umów o dofinansowanie projektów w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała 1,8 miliona złotych dofinansowania na 
budowę ścieżek rowerowych Krążno-Ostrowite oraz Macikowo-Węgiersk 
o łącznej długości ponad 4 km.  

(ToB)
fot. Urząd Marszałkowski/ szymon Zdziebło/Tarantoga.pl 
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GOLUB-DOBRZYŃ  Golubsko-dobrzyńscy policjanci zatrzy-
mali 34-latka poszukiwanego listem gończym przez toruński 
sąd. Mężczyzna usłyszał zarzut podrobienia dokumentu do-
wodu zapłaty kary grzywny, za co grozi mu 5 lat pozbawienia 
wolności 

Sukces golubskich 
kryminalnych

Policjanci ustalili, że w jednym 
z prywatnych mieszkań w Toruniu 
może przebywać poszukiwany li-
stem gończym 34-latek. Mężczyzna, 
który wcześniej popełnił wykro-
czenie skarbowe, był poszukiwany 
w związku z nieuiszczeniem kary 
grzywny wyznaczonej przez toruń-

ski sąd. 
– We wtorek 20 listopada 

w godzinach rannych policjanci 
pojechali pod ustalony adres, gdzie 
po dokładnym sprawdzeniu, w jed-
nym z pomieszczeń posesji za-
trzymali ukrywającego się 34-latka 
– tłumaczy asp. sztab. Małgorzata 

Jest nowy 
przewodniczący
Za nami pierwsza sesja rady gminy Golub-Dobrzyń 
nowej kadencji. Zmieniło się prezydium rady, w tym 
przewodniczący rady gminy.

Gmina Golub-Dobrzyń

W swoim expose wójt podzię-
kował za poparcie i przedstawił 
zamierzenia na trzecią kadencję:

– Moim celem jest wykorzy-
stanie unijnych środków, dopó-
ki są dostępne. Aby skutecznie 
je pozyskiwać będziemy współ-
pracować z sąsiednimi gminami, 
starostwem oraz urzędem woje-
wódzkim i marszałkowskim. Plan 
to kolejne drogi, ścieżki rowero-
we, świetlice i chodniki w gmi-
nie. Zamierzam wspierać przed-
siębiorczość. Chcemy uruchomić 
park przemysłowy we Wrockach. 
Trwają prace nad opracowaniem 
planów dla kolejnych obszarów 
w gminie. Dzięki temu ułatwimy 
rozwój budownictwa oraz przed-
siębiorczości. Ważne będą rów-
nież inwestycje w edukację, sport 
i rekreację. Jako wójt bezpartyjny 
proponuję wszystkim współpracę, 

Lipińska z KPP Golub-Dobrzyń. – 
Dodatkowo mężczyzna usłyszał 
zarzut podrobienia dokumentu, 
którym następnie posłużył się jako 
autentyczny. Z ustaleń policjantów, 
jeszcze przed zatrzymaniem po-
szukiwanego, wynikało że mężczy-
zna podrobił dokument dowodu 
zapłaty kary grzywny, a następnie 
przedłożył dokument ten w komi-
sariacie policji jako prawdziwy, bo 
chciał w ten sposób uniknąć zamia-
ny braku zapłaty grzywny na karę 
pozbawienia wolności.

Za popełnienie tego przestęp-
stwa mężczyźnie grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

(ToB)
fot. KPP

bez względu na sympatie politycz-
ne i poglądy.

Przewodniczącym rady gminy 
został Artur Kaszyński. Był on je-
dynym kandydatem na tę funkcję. 
Radny uzyskał 10 głosów „za” i 4 
„przeciw”. Zastąpił na tej funkcji 
Bogdana Jagielskiego. Wiceprze-
wodniczącymi zostali: Tomasz Ste-
fański i Krzysztof Romanowski.

Funkcję szefa komisji rewi-
zyjnej będzie pełnił Wojciech An-
gowski, komisji skarg i wniosków 
– Jerzy Rozwonkowski, komisji 
planowania, przemysłu, handlu, 
budżetu i finansów – Małgorza-
ta Kamińska, komisji  zdrowia, 
oświaty, kultury, spraw socjalnych 
i rekreacji – Aneta Hnatusz, a ko-
misji rolnictwa i ochrony środowi-
ska – Jan Boniecki.

(pw)
R E K L A M A
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Jury konkursu plastyczne-
go ,,Artystyczna gęś w kolorach 
tęczy” oceniło blisko 200 prac 

wykonanych w różnorodnych 
technikach. Były to nie tylko ry-
sunki pastelami czy farbami, ale 

również wycinanki, wyklejanki 
krepiną, piórami, ziarnami itp. 
Najmłodszy uczestnik tegorocz-
nego konkursu plastycznego miał 
zaledwie 1,5 roku, najstarszy – 18 
lat.

Pierwsze miejsce w kategorii 
7-11 lat zdobyła Agata Makowska 
z Kowalewa Pomorskiego, dru-
ga była Zuzanna Krasucka z tego 
samego miasta, a wyróżnienie 
otrzymała Iga Zarembska. Z kolei 
Martyna Boniecka została wyróż-
niona w kategorii powyżej 12 lat. 
Gratulujemy. 

Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się 4 grudnia (wtorek) 
o godz. 12. w Urzędzie Marszał-
kowskim w Toruniu, Plac Teatral-
ny 2, sala patio (I piętro).

(ToB), fot. UM

wygrali 
gęsinowy konkurs 

KOWALEWO POMORSKIE  Poznaliśmy laureatów marszał-
kowskiego konkursu „Artystyczna gęś w kolorach tęczy”. Nagro-
dzeni zostali m.in. uczniowie z Kowalewa Pomorskiego. Oficjal-
ne gratulacje odbiorą już 4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim 
w Toruniu

R E K L A M A
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U dzieci gościli asp. szt. Mał-
gorzata Lipińska i asp. szt. Andrzej 
Wieczorkowski z Komendy Powia-
towej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. 
Podczas spotkania policjanci przy-
pomnieli najmłodszym o podsta-
wowych zasadach bezpiecznej za-
bawy w przedszkolu i w domu. 

– Rozmawialiśmy również 

z dziećmi na temat zasad jakie 
należy zachować, aby droga do 
i z przedszkola była naprawdę 
bezpieczna, podkreślając przy tym 
jak ważne jest noszenie elemen-
tów odblaskowych, dzięki którym 
jesteśmy bardziej widoczni, a tym 
samym bardziej bezpieczni. Wyja-
śniliśmy też sposób postępowania 

w przypadku kontaktu z osobą 
obcą – tłumaczy asp. sztab. Mał-
gorzata Lipińska. 

Na zakończenie spotkania 
każde dziecko otrzymało element 
odblaskowy, w zamian za obiet-
nicę noszenia go na plecaku lub 
odzieży.  

(ToB), fot. KPP

Po raz drugi w Ośrodku Cho-
pinowskim wystąpił zespół „Pi-
ramidy” w składzie: Piotr Kaje-
tan Matczuk (gitara akustyczna, 
śpiew), Artur Chyb (gitara elek-
tryczna), Tomasz Imienowski (gi-
tara basowa). 

– Koncert cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród 
melomanów, dlatego artyści 
występowali dwukrotnie – pod-
kreśla Agnieszka Brzezińska, dy-
rektor Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni. – Muzycy swoją grą 

oraz doskonałym kontaktem 
z publicznością stworzyli wspa-
niałą atmosferę. 

Artyści zaangażowali szafar-
ską publiczność do wspólnego 
wykonania znanych pieśni Bułata 
Okudżawy i Włodzimierza Wysoc-
kiego. W niedzielę nie zabrakło 
premierowych wykonań niezna-
nych dotąd utworów dwóch ro-
syjskich bardów. Koncert zakoń-
czył się owacjami na stojąco oraz 
bisami. 

Tekst i fot. (szyw)

Na zamek zjechali przewodni-
cy PTTK z całego kraju. Można było 
spotkać gości z Wałbrzycha, Kra-
kowa, Warszawy, Gliwic, Gdańska, 
Gdyni czy Malborka. Nasze woje-
wództwo reprezentowali przewod-
nicy z Torunia i oczywiście z Golu-
bia-Dobrzynia.

– Głównym zadaniem kon-
kursu, który odbywa się od wielu 
lat jest ochrona języka polskiego 
przed różnymi naleciałościami – 
mówi Mariusz Wróblewski, prze-
wodniczący jury. – Jego twórca, 
czyli Zygmunt Kwiatkowski, szcze-

gólnie o to dbał. 
Sam konkurs składał się 

z dwóch części. W pierwszej ry-
walizowali byli laureaci konkursu. 
Zwyciężył przewodnik z Gdyni – 
Arkadiusz Zygmunt. W nagrodę 
otrzymał beczkę piwa, ufundowa-
ną przez jednego z uczestników. 
W tym dniu odbyły się również 
eliminacje przed ścisłym finałem. 
Wśród uczestników była także 
przedstawicielka Golubia-Dobrzy-
nia, Joanna Metel, która przedsta-
wiła sylwetkę pierwszego starosty 
golubskiego – Krzysztofa Kostki 

(jak się okazało, był pierwszym ini-
cjatorem zakończenia przebudowy 
Zamku Golubskiego). Niestety, pani 
Joanna nie awansowała do ścisłe-
go finału. Pierwszy dzień zmagań 
zakończono upamiętnieniem Zyg-
munta Kwiatkowskiego. Przedsta-
wiciele konkursu złożyli okoliczno-
ściowy wieniec na jego grobie. 

Drugi dzień konkursu to już 
ścisły finał, który rozpoczął się ran-
kiem. Najlepszym przewodnikiem 
okazał się Konrad Kołakowski z Za-
brza. W swoim wystąpieniu przeko-
nał wszystkich, że Zabrze to okno 
na cały świat. Jako zwycięzca otrzy-
mał laur krasomówczy, nagrody 
rzeczowe i nagrodę niespodzian-
kę, czyli obraz namalowany przez 
Magdalenę Spasowicz. Nagroda 
publiczności trafiła natomiast do 
Doroty Jesionek. Wszyscy finaliści 
otrzymali atrakcyjne upominki. 

Konkurs odbył się pod patro-
natem marszałka województwa 
kujawsko-pomorskiego, zarządu 
głównego PTTK oraz przy wsparciu 
wojewodów z całego kraju. Patro-
nat medialny sprawował m.in. nasz 
tygodnik. 

Tekst i fot. (Maw) 

Muzyka bardów

Z maluchami o bezpieczeństwie

Koncert zespołu „Piramidy” zgromadził w Ośrodku 
Chopinowskim w Szafarni tłumy melomanów. Arty-
ści zaśpiewali i zagrali utwory Bułata Okudżawy  oraz 
Włodzimierza Wysockiego.

Golubsko-dobrzyńscy policjanci odwiedzili dzieci z oddziałów przedszkolnych 
w Elgiszewie i Miliszewach. Maluchy miały okazję porozmawiać z funkcjonariu-
szami o podstawowych zasadach, których należy przestrzegać, aby być bezpiecz-
nym w drodze do przedszkola.

Gmina Radomin

Gmina Ciechocin

Krasomówcze zmagania
GOLUB-DOBRZYŃ  Ostatni weekend na Zamku Golubskim 
upłynął pod znakiem finału 47. Ogólnopolskiego Konkursu Kra-
somówczego Przewodników PTTK

R E K L A M A

GOLUB-DOBRZYŃ  Awans w straży 

22 listopada podczas zmiany służby Komendant Powiatowy PSP bryg. 
Paweł Warlikowski uroczyście odczytał rozkaz personalny Komendanta 
Wojewódzkiego oraz wręczył st. sekc. Piotrowi Błachowi akt nadania 
wyższego stopnia (starszy sekcyjny). Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

(ToB)
fot. PSP 
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pamiętają o prawach dziecka
GMINA ZBÓJNO  „Nie ma dzieci - są ludzie” – pod tym hasłem, którego autorem jest Janusz Kor-
czak, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem po raz kolejny obchodzony był 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Z tej okazji zorganizowane 
zostały bardzo ciekawe warsz-
taty zajęciowe poświęcone te-
matyce związanej z prawami 
dziecka. 

– Na początku spotkania 
odczytany został list od Rzecz-
nika Praw Dziecka Marka Micha-
laka, który skierował swoje sło-
wa zarówno do dzieci, jak i do 
dorosłych, którzy winni stać na 

straży  praw dziecka, chronić do-
bro dziecka i dbać o ich bezpie-
czeństwo – podkreśla Agnieszka 
Kucińska z SOSW w Wielgiem. 
– Następnie wszyscy uczniowie 
oglądali pokaz multimedialny, 
którego celem było przekaza-
nie informacji, czym są prawa 
dziecka, jakie dzieci mają pra-
wa, kto stoi na straży tych praw 
i gdzie mogą szukać pomocy 

w sytuacjach, gdy dzieje im się 
krzywda.

Na spotkaniu pokazana zo-
stała historia dziewczynki Mary 
Ellen Wilson, urodzonej się 
w 1864 r. w amerykańskim mie-
ście Boltimore, której los i bar-
dzo trudna sytuacja rodzinna, 
w jakiej się znalazła, dały pod-
stawy do działań na rzecz dzie-
ci, ochrony ich przed przemocą, 

złym traktowaniem. Uczniowie 
dowiedzieli się, że pod wpły-
wem tych wydarzeń, od roku 
1874 w Stanach Zjednoczonych 
dzieci zaczęto traktować jako 
pełnowartościowe osoby, które 
potrzebują szczególnej opieki. 

Przybliżona została też 
postać Janusza Korczaka, pre-
kursora działań na rzecz praw 
dziecka w Polsce. Były też kon-

kursy podsumowujące wie-
dzę  o prawach dziecka i na-
uka reagowania w sytuacjach, 
w których dzieciom dzieje się 
krzywda. Zwieńczeniem zajęć 
był wspólnie wykonany plakat, 
przypominający wszystkim, że 
każde dziecko to człowiek po-
siadający swoje prawa. 

(szyw)
fot. nadesłane

W SOSW w Wielgiem zorganizowano Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Uczniowie wykonywali m.in. plakat dotyczący praw dziecka

Region 

ZUS będzie pracował dłużej
Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień 
lekarskich. ZUS robi kolejny krok, by ułatwić lekarzom przejście od formy pa-
pierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi 
Telefonicznej.

Od początku grudnia papie-
rowe zwolnienia lekarskie odcho-
dzą do przeszłości. Obowiązkowe  
stają się zwolnienia elektroniczne, 
czyli e-ZLA. Mimo że większość le-
karzy zostało już przez pracowni-
ków ZUS przeszkolonych z obsługi 
systemu do wystawiania e-zwolnień 
i wyposażeni zostali we własne pro-
file na Platformie Usług Elektronicz-
nych, to ZUS chce być wsparciem  
dla świata lekarskiego w dniach 
przejścia z systemu papierowego 
na elektroniczny. 

– W piątek, 30 listopada, leka-
rze będą mogli skorzystać z pomo-
cy pracowników wszystkich sal ob-

sługi klienta ZUS w kraju do godz. 
18. Dzień później, czyli 1 grudnia, 
wszystkie oddziały ZUS organizu-
ją tzw. Białą Sobotę (godz. 9-13), 
podczas której lekarze będą mogli 
skorzystać z konsultacji w zakresie 
wystawiania elektronicznych zwol-
nień lekarskich. Wszyscy ci lekarzy, 
którzy nie mają jeszcze swojego 
profilu na PUE ZUS, będą mogli 
tego dnia zarejestrować profil, uzy-
skać certyfikat ZUS do podpisywa-
nia e-ZLA oraz przeszkolić się z wy-
stawiania e-zwolnień – informuje 
Krystyna Michałek, rzecznik regio-
nalny ZUS Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Medycy, którzy są zaintereso-
wani tematyką e-zwolnień, ale nie 
dotrą w sobotę do oddziałów ZUS, 
będą mogli przez cały weekend 
skorzystać z pomocy konsultan-
tów Centrum Obsługi Telefonicznej 
– pod numerem 22 560 16 00. In-
folinia ZUS w sobotę i niedzielę 
będzie czynna od 8.00 do 21.00.  
W tych dniach będzie obsługiwać 
tylko i wyłącznie sprawy związane 
z e-zwolnieniami. 

Z kolei już od 3 grudnia Cen-
trum Obsługi Telefonicznej w za-
kresie e-ZLA będzie obsługiwać 
klientów w wydłużonych godzi-
nach, tj. od 6 do 22. 

Zakład podkreśla, że nie tylko 
lekarze mogą skorzystać z wydłu-
żonej pracy placówek i infolinii ZUS 
w zakresie e-zwolnień. Swój profil 
na PUE z dostępem do e-ZLA już 
w najbliższą sobotę będą mogli 
założyć także przedsiębiorcy. Na 
pomoc pracowników mogą liczyć 
również ubezpieczeni, chcący się 
zaznajomić z nowym prawem do-
tyczącym wystawiania zwolnień 
lekarskich. 

(ToB)

Nietrzeźwy rowerzysta 
W dalszym ciągu, pomimo wielu policyjnych apeli 
i działań skierowanych do niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego, w tym również rowerzystów, 
golubsko-dobrzyńscy policjanci nadal zatrzymują 
nietrzeźwych. 

Powiat

W środę 21 listopada około 
godz. 15.00 w miejscowości Szy-
chowo (gm. Kowalewo Pomor-
skie) na drodze krajowej nr 15 
policjanci zatrzymali nietrzeźwe-
go kierującego, który miał ponad 
promil alkoholu w organizmie. 
Trudno za okoliczność łagodzącą 
uznać fakt, że zatrzymany poru-
szał się rowerem. 

50-letniemu mieszańcowi 
gm. Kowalewo Pomorskie grozi 
teraz kara ograniczenia wolności 
od 5 do 30 dni, bądź kara grzywny 

do 5.000 zł. Dodatkowo sąd może 
orzec zakaz prowadzenia pojaz-
dów innych niż mechaniczne na 
okres od 6 do 24 miesięcy.

– Pamiętajmy, nietrzeźwi ro-
werzyści w konfrontacji z poru-
szającymi się prawidłowo innymi 
uczestnikami ruchu drogowego, 
mogą być przyczyną tragicznych 
w skutkach zdarzeń drogowych – 
przypominają golubsko-dobrzyń-
scy policjanci.

(ToB)
fot. KPP
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piątek z zamkiem 
GOLUB-DOBRZYŃ  Ostatni weekend na Zamku Golubskim to nie tylko konkurs krasomówczy, ale rów-
nież szereg imprez, które warto było zobaczyć. Ciekawy był zwłaszcza „Zamkowy Piątek”

Gospodarze, czyli oddział 
PTTK im. Zygmunta Kwiatkow-
skiego postanowił sprowadzić 
na zamek światową malarkę 
Magdalenę Spasowicz. Prezen-
towane obrazy to świat natu-
ry i „małe ojczyzny”. Pokazano 
kilkanaście obrazów, które za-
chwycają nawet osoby nieznają-
ce się na malarstwie. 

– Nie jestem amatorem 
tego typu malarstwa, ale zaska-
kuje mnie operowanie przez ar-
tystkę kolorami, zwłaszcza sza-
rością i popielem. Obrazy te są 
inspirowane impresjonizmem 
i widokowym malarstwem ulicz-
nym – mówi Cezary Podgórski, 
jeden z gości wernisażu. 

– Nie poznaję swoich obra-
zów w nowym świetle zamku. 
Moje obrazy nabrały powietrza, 

perspektywy i powietrza – tłu-
maczy artystka. 

Magdalena Spasowicz to ab-
solwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie z 1953 roku. 
Jej prace były prezentowane 
na wielu wystawach zbioro-
wych i indywidualnych w wielu 
krajach Europy i świata. Na co 
dzień jej dzieła można podzi-
wiać w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Warszawie, Muzeum 
Polskim w Chicago i Muzeum 
Watykańskim.

Oprócz wystawy goście 
w piątkowy wieczór mogli rów-
nież posłuchać prelekcji wy-
głoszonej przez dr Beatę Bie-
lińska-Majewską z Muzeum 
Okręgowego w Toruniu. Tema-
tem jej wykładu „Późnopale-
otyczni łowcy reniferów w Do-

Golub-Dobrzyń

„Niepodległość Polski 
z perspektywy 100 lat”
Pod takim tytułem odbył się kolejny wykład dla słuchaczy UTW w Golubiu-Do-
brzyniu.

Wzięło w nim udział prawie 
40 członków UTW. Wykład po-
prowadził prof. Marek Chamot 
z Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy. Temat nawiązy-
wał do 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

– Niepodległość związana 
jest na stałe z takimi pojęcia-
mi jak suwerenność, niezawi-
słość, ale jest to pojęcie o wiele 
szersze. Możemy mieć państwo 
suwerenne, czyli mieć granice, 
własny rząd, armię, ale czy to 
znaczy, że mamy niepodległość? 
– mówi profesor. – Nie, przy-
kładem jest Szkocja, która ma 
te atrybuty, a nie jest przecież 
państwem niepodległym.

linie Dolnej Wisły” były ślady 
pierwszych ludzi na terenach 
położonych wzdłuż Wisły. Z wy-
kładu można było się dowiedzieć, 
czym jest kultura archeologicz-
na. Co to jest tryczak i liściak? 
Pojęcia, które na co dzień nie 
funkcjonują w naszym języku 
okazały się bardzo intrygujące, 
a ich przedstawienie w takiej 
formie bardzo ciekawe. Jak się 
okazało pierwszymi ludźmi, 
którzy pojawili się na obecnych 
terenach Pomorza i Kujaw byli 
właśnie łowcy reniferów, którzy 
wielokrotnie przekraczali Wisłę. 

„Zamkowy Piątek” okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Mamy 
nadzieję, że takich imprez go-
lubski zamek przygotował 
o wiele więcej.

Tekst i fot. (Maw)

Z wykładu można było do-
wiedzieć się wielu istotnych in-
formacji na temat odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj 
w 1918 roku. Czy faktycznie jest 
wolny od 100 lat? Polska osta-
tecznie zniknęła z map Europy 
w 1795 roku, po ostatnim roz-
biorze. Aż do 1918 roku. Uzgod-
niono też wtedy kształt naszych 
granic, które nie przetrwały 
długo, bo tylko do 1939 roku. 
A kiedy powstała III RP? Z wy-
kładu wynika, że dopiero w 1989 
roku. Zatem w przyszłym roku 
będziemy obchodzić kolejną 
ważną rocznicę. 

Tekst i fot. (Maw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Więcej dla emerytów i rencistów 

Komitet Społeczny Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o walo-
ryzacji emerytur i rent w 2019 roku. Propozycja obejmuje podwyższenie 
najniższych świadczeń do: 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty 
socjalnej; 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy. Wprowadzony ma zostać też ustawowy wskaźnik 
waloryzacji przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki 
świadczenia na poziomie 70 zł. 

Surowe przepisy 
dotyczące właścicieli zwierząt  

W czwartek 15 listopada weszły w życie 

nowe przepisy Kodeksu wykroczeń. Zgodnie 

z nimi, za brak kagańca i smyczy opiekunowi 

psa może grozić mandat nawet do 5 tys. zł. 

Przewidziano także ostrzejsze kary – naganę 

i ograniczenie wolności w przypadku ras psów, 

które są uważane za groźne (np. pitbull, bul-

dog amerykański, rottweiler). Sankcje będą 

obowiązywać także w sytuacji, gdy zwierzę 

wyjdzie poza posesję samowolnie, bez opieki.

Wsparcie na ochronę przyrody

5 grudnia ruszy przyjmowanie wniosków w konkursie RPO dotyczącym wsparcia na 
ochronę przyrody na terenach objętych wojewódzkim ZIT-em. Pieniądze będzie można 
pozyskać między innymi na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych oraz ścieżek 
edukacyjnych. Do składania wniosków urząd marszałkowski zaprasza wszelkie podmio-
ty z Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego posiadające osobowość prawną 
(z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, stowarzyszeń i pod-
miotów zależnych), państwowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa i organizacje 
pozarządowe. Aplikować można do 18 stycznia. Maksymalna wartość dofinansowania 
jednego projektu powinna wynosić nie więcej niż 100 tys. zł. Pula środków w konkursie 
to 700 tys. zł.

Po porady do ZUS-u

29 listopada w godz. 10.00-12.00 odbędzie się dyżur pracownika ZUS w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy ul. Kościuszki 12 w Lipnie. W trakcie dyżuru ekspert wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z emery-turą lub rentą, czy też ubezpieczeniami społecz-nymi. 
30 listopada Inspektorat ZUS w Lipnie zaprasza na Drzwi otwarte – Platforma Usług Elektronicznych. W trakcie indywidualnych konsultacji będzie moż-na zasięgnąć informacji w zakresie funkcjonalności platformy, dowiedzieć się jak zarejestrować kon-to na PUE oraz co umożliwia PUE. Drzwi otwarte zaplanowane są w godz. 9.00-11.00 w siedzibie inspektoratu, ul. Mickiewicza 43.

Jest ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych  

Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. 
Od połowy 2019 roku firmy, na początku te zatrudniające co najmniej 
250 osób, będą zapisywały pracowników do PPK. Ci będą co miesiąc 
odkładać na emeryturę od 2 proc. do 4 proc. swojej pensji brutto. Pra-
codawca dołoży im do tego od 1,5 do 4 proc. pensji. Osoby z niskim 
zarobkami (poniżej 2,5 tys. zł miesięcznie), zamiast 2 proc. odkładać 
będą 0,5 proc. pensji. Ponadto państwo z budżetu wpłaci każdemu 
oszczędzającemu 250 zł opłaty powitalnej oraz dodatkowo co roku 240 
zł. PPK to dobrowolny system oszczędzania na emeryturę. Będzie można 
z niego wystąpić w dowolnym momencie. Pieniądze zostaną wypłacone 
po ukończeniu 60. roku życia.

Pomoc suszowa 

16 listopada zakończyło się przyjmowanie 
wniosków o pomoc suszową. Do tego czasu 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wypłaciła 165 tys. rolników ponad 1,2 
mld zł rekompensat z tego tytułu. Ponad 30 
tys. rolników otrzyma płatności w pełnej wy-
sokości, czyli 1000 zł do hektara. O wsparcie 
takie mogli ubiegać się ci, którzy ponieśli stra-
ty w uprawach w wysokości min. 70 proc. oraz 
mieli ubezpieczoną co najmniej połowę upraw.

Pracują nad higieną w szkole 

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie doty-
czące spraw bezpieczeństwa i higieny w szkole. Po pierwsze, lek-
cje matematyki będą mogły odbywać się także na siódmej godzinie 
lekcyjne – pierwotna wersja projektu tego nie zakładała. Po dru-
gie, długość przerw międzylekcyjnych będzie konsultowana z radą 
rodziców i samorządem. Szkoły będą musiały ponadto prowadzić 
rejestr wyjść uczniów innych niż wycieczki. 
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Koniec roku i pieniędzy

Wapnowanie 
ze wsparciem?

Już 7 listopada skończyły się pieniądze przewidziane 
dla rolników w ramach pomocy de minimis. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera stara-
nia rolników, którzy domagają się dofinansowania do 
wapnowania gleb.

Finanse

Ciekawostki

Niszczyciele opon

Pomoc suszowa zamknięta
16 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła akcję 
przyjmowania wniosków o pomoc suszową.

Co najbardziej niszczy rolnicze opony? Specjaliści fir-
my Firestone przeprowadzili testy i okazało się, że 
najgorzej opony znoszą kontakt z rżyskiem kukury-
dzianym.

Finanse

Zabiegi agrotechnicznePomagała, pomóżmy
AKCJA CHARYTATYWNA  Porażenie prądem to jeden z naj-
bardziej tragicznych w skutkach wypadków w rolnictwie. Latem 
tego roku wydarzył się niedaleko nas, w Grabówcu w powiecie 
brodnickim. Ofiara wypadku potrzebuje pomocy

Wypłaty na pomoc de mini-
mis przyśpieszyły po wakacjach. 
Jeszcze w we wrześniu w budże-
cie pozostawało 27 proc. zapla-
nowanych pieniędzy i wydawało 
się, że do końca roku uda się nie 
wyczerpać puli. Łącznie w 2018 r. 
wydatkowano 225 mln zł. 

Po wyczerpaniu limitu oraz 
wstrzymaniu wypłat cierpią rolni-
cy. Pieniądze nie trafiają na zwol-

nienia podatkowe, ulgi, dopłaty 
do materiału siewnego oraz do-
płaty do kredytów na zakup zie-
mi i innych pożyczek. Pomoc de 
minimis ma wrócić od 1 stycznia, 
gdy ruszy kolejny rok budżeto-
wy. Minister rolnictwa zapowiada 
także zwiększenie puli z 1 do 1,5 
proc. wartości produkcji rolnej 
w kraju.

(pw)

Wystawa na 100-lecie
Każdy, kto lubi odwiedzać wystawy rolnicze powinien 
zainteresować się trwającą od 30 listopada do 2 grud-
nia Narodową Wystawą Rolniczą.

Zaproszenie

Wystawa organizowana jest 
z okazji 100-lecia niepodległo-
ści przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Będzie mieściła się 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w trzech pa-
wilonach. Odbywać się tu będą 
liczne degustacje, pokazy kulinar-
ne, a także konkursy, zabawy i ani-
macje dla dzieci. Swoje osiągnięcia 
zaprezentują między innymi koła 
gospodyń wiejskich, szkoły rolni-
cze, urzędy marszałkowskie, orga-
nizacje branżowe i gospodarstwa 
agroturystyczne. Na poszczegól-
nych stoiskach zwiedzający będą 
mogli zapoznać się z zakresem 
działalności oraz najważniejszy-
mi osiągnięciami prezentowanych 
jednostek. Prezentacje będą miały 

charakter otwarty i interaktywny. 
W programie m.in. konkurs wie-
dzy ekologicznej, prezentacja ula 
edukacyjnego oraz pokaz tłoczenia 
oleju i etapów produkcji piwa. Swo-
ją wiedzą dzielić się będą również 
uniwersytety oraz jednostki, które 
na co dzień dbają o jakość produk-
tów i zdrowie zwierząt hodowa-
nych na wsi. Jeden z pawilonów bę-
dzie poświęcony polskiej hodowli. 

W czasie trwania Narodowej 
Wystawy Rolniczej zwiedzają-
cy będą mieli okazję wziąć udział 
w licznych warsztatach, podziwiać 
najnowszą technikę służącą rolnic-
twu oraz zapoznać się z osiągnię-
ciami wiedzy z dziedzin powiąza-
nych ściśle z rolnictwem.

(pw)

„Zakwaszenie gleb może 
przyczyniać się do uruchomie-
nia procesów ich degradacji. 
Natomiast uregulowany od-
czyn gleby sprzyja lepszemu 
wykorzystaniu azotu i przez to 
może zmniejszać jego presję na 
środowisko, w tym jakość wód” 
– czytamy w stanowisku mini-
sterstwa. 

W Polsce ok. 50 proc. gleb 
ma odczyn kwaśny lub bar-
dzo kwaśny. Wapnowanie jest 
sposobem na odkwaszanie, 

ale również ułatwia roślinom 
pobieranie fosforu (przyśpie-
sza dojrzewanie), kadmu, niklu 
i cynku. W kwaśnych glebach 
występuje mniej pożytecznych 
mikroorganizmów. Po wapno-
waniu sytuacja ta odmienia się. 

Plan ministerstwa polega 
na włączeniu do finansowania 
wapnowania instytucji, które 
zajmują się ochroną środowi-
ska. Argumentacja jest prosta: 
zabieg ten jest jedną z form 
ochrony środowiska i zapobiega 
jego degradacji. Na razie pozo-
stają nam tylko obietnice i po-
parcie, ponieważ szczegółów 
pomocy nie przedstawiono. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Do 16 listopada ARiMR wypła-
ciła pieniądze 165 tys. rolników. To 
niewiele, biorąc pod uwagę skalę 
problemu. W tej grupie tylko 30 
tys. osób załapało się na najwyż-
szy próg pomocy, czyli 1000 zł do 
hektara. Na takie pieniądze moż-
na było liczyć tylko po stwier-
dzeniu strat przekraczających 70 

proc.  
Wioski o pomoc suszową 

złożyły 332 tys. rolników. Agen-
cja wydała ponad 174 tys. decyzji 
przyznających pomoc w łącznej 
wysokości ok. 1,3 mld zł, zrealizo-
wała 165 tys. płatności na kwotę 
ponad 1,2 mld zł. 

W wyniku różnych pertur-

bacji pod koniec października 
wydłużono termin składania do-
kumentów. Tegoroczna akcja sza-
cowania strat i wypłat pokazała 
jak nieuregulowany jest wciąż 
system pomocy dla rolników 
w sytuacji suszy. 

(pw)

Firma posiada swoje stano-
wisko naukowe w miasteczku 
Colimbiana w stanie Ohio. Tam 

poddaje opony najcięższym pró-
bom. Nowe modele trafiają do sy-
mulatora i są niszczone na wiele 

sposobów:  są cięte, gięte, a na-
wet wybuchają. Wszystko po to, 
by poznać ich słabe strony. Jedna 
opona jest testowana przez 1600 
godzin. Jednym z ciekawszych 
eksperymentów jest poddanie jej 
działaniu ozonu. Ma to symulo-
wać zużycie spowodowane przez 
promienie słoneczne. 

Wracając do tematu rżyska 
– kukurydziane kikuty wystające 
z gleby potrafią być niszczące dla 
opon, ale amerykańscy farmerzy 
mają jeszcze gorsze problemy 
m. in. na rżyskach po bawełnie. 
Z tego powodu podczas jesien-
nych prac polowych na trakto-
rach montują specjalne metalo-
we belki, które mają za zadanie 
kłaść rżysko na ziemię. Stosowne 
nakładki metalowe są także na 
hederach kombajnów. Istnieje 
również osłona opon nazywana 
Stalk Crusher. To wygięty kawałek 
metalu, który ma za zadanie nisz-
czyć i kruszyć rżysko. 

W Stanach Zjednoczonych 
sprzedawane są także polisy 
ubezpieczeniowe na rolnicze opo-
ny. Po co to wszystko? Ameryka-
nie liczą każdego dolara i wiedzą 
jak drogie potrafią być opony do 
ciężkich maszyn rolniczych, które 
stosują. 

(pw)
fot. pixabay/ilustracyjne

Kujawsko-Pomorska Izba 
Rolnicza pomaga w zbiórce pie-
niędzy dla pani Jolanty, która 
w tym roku uległa poważnemu 
wypadkowi. Usiłowała reanimo-
wać sąsiada rolnika porażonego 
prądem. Niestety, w tego typu 
wypadkach nie od razu możemy 
udzielić pomocy osobie poszko-
dowanej. Zawsze należy pocze-
kać na odłączenie prądu. Tym 
razem odruch serca był silniej-
szy. Pani Jolanta ruszyła na ra-

tunek i straciła rękę. Teraz przy 
pomocy fundacji Votum oraz 
siepomaga.pl zbierane są pie-
niądze na zakup protezy. 

„Ratowałam człowieka, 
a wtedy poraził mnie prąd. 
Obudziłam się po miesiącu 
w szpitalu i w pierwszej chwili 
nie mogłam uwierzyć, że żyję. 
Ale za chwilę poczułam ból… 
Miałam poparzone ciało, ale nie 
to było najgorsze. Okazało się, 
że nie mam ręki… To było kilka 

miesięcy temu i od tego czasu 
wszystko się zmieniło. Codzien-
nie czuję ból poparzonego cia-
ła, staram się też uporać z bó-
lem psychicznym i pogodzić się 
z tym, że nie mam ręki. Muszę 
nauczyć się żyć na nowo. Z pro-
tezą ręki będzie mi o wiele ła-
twiej” – czytamy na stronie sie-
pomaga.pl. 

Link do zbiórki: https://
www.siepomaga.pl/jolantap.

(pw)
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Kasa dla biznesu
Urząd Marszałkowski w Toruniu zaprasza do korzy-
stania z oferty przygotowanej dla przedsiębiorców 
z regionu. Pieniądze dostępne są między innymi 
w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Część funduszy jest w dyspozycji in-
stytucji otoczenia biznesu, by maksymalnie ułatwić 
firmom sięganie po wsparcie.

Zaproszenie

Sięgnij po 20 tys. zł!
Wypracowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami – to temat prze-
wodni Hackathonu+ organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na 
PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w weekend 8-9 grudnia 
2018 r. Najlepszy zespół programistów dostanie 20 tys. zł nagrody. Co trzeba zro-
bić, aby zostać zwycięzcą?

Finanse

Czym jest hackathon, specjali-
stom w dziedzinie programowania 
nie trzeba tłumaczyć. Co kryje się 
zaś pod tajemniczym sformuło-
waniem Hackathon+? To wersja 
hackathonu poświęcona rozwią-
zaniom (programom, aplikacjom, 
stronom internetowym) dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Plus w nazwie wydarzenia po-
chodzi od rządowego programu 
Dostępność Plus, który ma zadbać 
o potrzeby takich osób, a także lu-
dzi starszych czy rodziców z mały-

mi dziećmi. Program prowadzi Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju.

To właśnie ministerstwo jest 
pomysłodawcą i organizatorem 
ciekawej inicjatywy dla programi-
stów, informatyków czy twórców 
interfejsów. W Hackathonie+ mogą 
wziąć udział co najmniej cztero-, 
maksymalnie zaś siedmioosobowe 
zespoły. Wszyscy ich członkowie 
muszą mieć ukończone 18 lat. Do 
ich zadań będzie należało m.in. za-
projektowanie aplikacji ułatwiającej 
osobom z niepełnosprawnościami 

podróżowanie pociągiem (stwo-
rzenie mapy dostępności dworców) 
czy przygotowanie aplikacji infor-
mującej, które programy telewizyj-
ne są dostępne (czyli np. wyświe-
tlane z napisami). Zakres tematów 
będzie zależał też od kreatywności 
samych uczestników.

Co ważne, nagrodą za stworze-
nie najciekawszych rozwiązań jest 
nie tylko satysfakcja, lecz także 20 
tys. zł. Tyle otrzyma zwycięski ze-
spół, ale nagrodzone zostanie też 
miejsce drugie i trzecie – odpo-
wiednio 12 tys. i 8 tys. zł. Pieniądze 
będą pochodziły z unijnego progra-
mu Polska Cyfrowa.

Warto pospieszyć się z reje-
stracją, na którą czas uczestnicy 
mają już tylko do 30 listopada do 
godz. 12.00. Więcej informacji na 
stronie hackathon.miir.gov.pl.

fot. pixabay/ilustracyjne

Emeryci, którzy osiągnęli 
powszechny wiek emerytalny 
mogą dorabiać do swojej eme-
rytury bez ograniczeń. Pozosta-
li emeryci (na wcześniejszych 
emeryturach) oraz renciści mu-
szą pamiętać, do jakiej wysoko-
ści przychodu mogą dorobić, by 
ZUS nie zmniejszył ani nie za-
wiesił wypłaty ich świadczenia. 
Wysokość kwot wpływających 
na zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczenia zmienia się co trzy 
miesiące: w marcu, czerwcu, we 
wrześniu i w grudniu. Zmniej-
szenie świadczenia następuje 
po przekroczeniu 70 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia, a za-
wieszenie po przekroczeniu 130 
proc.

Limity dorabiania dla eme-
rytów i rencistów ustala się na 
podstawie wysokości przeciętne-
go wynagrodzenia, które ogłasza 
prezes GUS. Zgodnie z komuni-
katemz 13 listopada 2018 r., prze-
ciętne wynagrodzenie w trze-
cim kwartale 2018 r. wyniosło 
4580,20 zł, oznacza to, że od 1 
grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 

r. emeryci i renciści muszą liczyć 
się z następującymi limitami:

• zarobki do 3 206,10 zł 
brutto nie spowodują zmniejsze-
nia świadczenia;

• zarobki wyższe niż 3206,10 
zł brutto miesięcznie spowodują 
zmniejszenie wypłacanej emery-
tury lub renty;

• zarobki wyższe niż 5954,30 
zł brutto miesięcznie spowodują 
zawieszenie wypłaty emerytury 
lub renty.

Na to, czy ZUS zawiesi lub 
zmniejszy świadczenie, ma 
wpływ przede wszystkim przy-
chód z działalności, od której są 
obowiązkowe składki na ubez-
pieczenia społeczne, np. z umo-
wy o pracę, umowy zlecenia. Na 
umowie o dzieło emeryt lub ren-
cista może dorabiać bez ograni-
czeń, ponieważ jest to umowa 
nieoskładkowana. 

– ZUS nie zmniejsza ani 
nie zawiesza świadczenia bez 
względu na wysokość osiągane-
go przychodu emerytom, którzy 
osiągnęli powszechny wiek eme-
rytalny (obecnie 60 lat dla ko-

biet i 65 lat dla mężczyzn). ZUS 
nie zmniejsza ani nie zawiesza 
świadczenia w razie osiągania 
przychodu w przypadku pra-
wa do emerytury częściowej. 
Pełna wysokość gwarantowana 
jest również w przypadku ren-
ty inwalidy wojennego, z tytułu 
pobytu w obozie i w miejscach 
odosobnienia lub renty rodzin-
nej po tych inwalidach, jak rów-
nież rent inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową 
lub renty rodzinnej po żołnie-
rzu, którego śmierć ma związek 
ze służbą wojskową – informuje 
Krystyna Michałek, rzecznik re-
gionalny ZUS województwa ku-
jawsko-pomorskiego.

Od 1 grudnia wzrośnie też 
kwota przychodu, jaką mogą 
uzyskać osoby pobierające rentę 
socjalną. Wynosi ona 3 206,10 zł. 
W przypadku tego świadczenia 
nie są stosowane kwoty zmniej-
szenia. Prawo do renty socjalnej 
jest zawieszane, gdy kwota przy-
chodu przekracza 70 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia za kwartał kalendarzowy.

– W naszym Regionalnym 
Programie Operacyjnym co czwar-
tą złotówkę przeznaczamy na 
wspieranie przedsiębiorców. Środ-
ki kierujemy między innymi na 
wspieranie innowacyjności, rozwój 

działalności firm na zagranicznych 
rynkach, szkolenia dla pracowni-
ków oraz przygotowanie preferen-
cyjnych pożyczek i kredytów. War-
to sięgnąć po to wsparcie – mówi 
marszałek Piotr Całbecki.

Emerycie, 
ile możesz dorobić?

FINANSE  1 grudnia zmieniają się limity dorabiania dla eme-
rytów i rencistów. Sprawdź, ile możesz zarobić, by nie stracić 
świadczenia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Aktualne konkursy:
* do 500 tys. zł na wprowadzenie innowacji produktowych lub usługowych,
* od 2 do 15 mln zł na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym granty 
na działania wspierające zatrudnienie (do 500 tys. zł).
Więcej na mojregion.eu

Lokalne Grupy Działania
* od 50 do 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
* od 50 do 300 tys. zł dotacji na rozwój firmy

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji
* do 2 mln zł preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie 0,93%) na działania badaw-
czo-rozwojowe
* do 3 mln zł dotacji na prace badawczo-rozwojowe
* do 68 tys. zł dotacji na opatentowanie wynalazków
Więcej na kpai.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
* wsparcie na usługi doradcze dla firm
* dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników
* wsparcie zależy od wielkości firmy (od 10 do 30 tys. zł)
* granty dla firm na wsparcie eksportu (do 2 mln euro), w tym opracowanie strategii 
wejścia na rynki zagraniczne (do 30 tys. zł)
* informacje, szkolenia i doradztwo dla firm z zakresu prowadzenia działalności na 
rynkach Unii Europejskiej (w ramach Sieci Enterprise Europe Network)
Więcej na uslugirozwojowe.tarr.org.pl, een.tarr.org.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora
* kompleksowa oferta inwestycyjna dla firm
* informacja o uzbrojonych terenach inwestycyjnych
coi.kujawsko-pomorskie.pl

Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości
* w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku
* atrakcyjna powierzchnia biurowa do wynajęcia
* zniżki dla początkujących przedsiębiorców
kpfp.org.pl/inkubatory

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju
* pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielane za pośrednictwem po-
średników finansowych - lista instytucji dostępna na www.kpfr.pl
* atrakcyjnie oprocentowane pożyczki na rozwój, inwestycje, pożyczki obrotowe 
oraz na zakup nieruchomości – do 2 mln zł
Więcej na: kpfr.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
* atrakcyjne pożyczki do 50 tys. złotych na założenie własnej firmy (oprocentowa-
nie 0,5%)
* pożyczki na inwestycje i rozwój, mikropożyczki dla nowych firm (do 100 tys. zł)
* pożyczki inwestycyjne do 1 mln zł, pożyczki na badania i rozwój (do 2 mln zł)
Więcej na kpfp.org.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych
* preferencyjne poręczenia spłaty kredytów, pożyczek, leasingów i zapłaty wa-
dium,
* wartość jednostkowej gwarancji spłat kredytów i pożyczek do 900 tys. zł, poręcze-
nie udzielane nawet na 10 lat,
* poręczenie w sprawie wadium do 500 tys. zł.
Więcej na kpfpk.pl

Exea Data Center
* nowoczesne centrum przetwarzania danych w Toruniu
* certyfikowana serwerownia z bezpieczną infrastrukturą i usługami IT dla biznesu: 
cloud, backup danych, kolokacja serwerów, obsługa informatyczna
Więcej na www.exea.pl
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 Lipno
 W niedzielę 2 grudnia o 16.00 w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lip-

nie planowana jest promocja kalendarza pt. „Lipno oczami lokalnych arty-
stów”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Do-
brzyńskiej. 

 Golub-Dobrzyń
 29 listopada o 18.00 warto wybrać się do domu kultury na wieczór po-

etycko-muzyczny pt. „Pod wielkim dachem nieba”. Wstęp wolny. 
 Dzień później w tym samym miejscu, także o 18.00, zostanie zorgani-

zowana zabawa andrzejkowa w klimacie Harry’ego Pottera dla dzieci w wieku 
7-12 lat. W programie m.in. wróżby andrzejkowe, gry i zabawy integracyjne 
i konkursy na najfajniejsze przebranie. Bilety kosztują 5 zł. 

 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-
na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej 
do końca roku zwiedzający poznają dzieje Szafarni i dworku, a także dowiedzą 
się jak na przestrzeni lat zmieniał się ośrodek. Proces przemiany instytucji 
ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające poprzedni wy-
gląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece dostępne są dawne kroniki 
ośrodka i księgi pamiątkowe dokumentujące artystów oraz osoby odwiedza-
jące Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Wojewódzki Konkurs Lite-
racki dla szkół podstawowych pt. „Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 21 grudnia. Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat 
„Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 
roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które 
mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu 
w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawią-
zania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 Wąbrzeźno
 Już po raz jedenasty WDK zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogól-

nopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” – teksty 
Jacka Cygana i nie tylko… Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 
w Wąbrzeźnie. Każdy z uczestników musi zaprezentować dwa utwory, w tym 
jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Podczas prezentacji jury 
zwracać będzie uwagę m.in. na umiejętności wokalne, muzykalność, autorską 
interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji w Dziale Animacji 
Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24, 535 436 071.

 4 grudnia WDK zaprasza wszystkie dzieci na taneczne spotkanie z mikoła-
jem. Zabawę poprowadzi Witek Wojnowski. W programie zabawy integracyjne 
i mnóstwo pozytywnej energii. W imprezie mogą wziąć udział dzieci w wieku 
od 5 do 12 lat. Koszt spotkania wynosi 10 zł/os. Zapisy w Dziale Animacji 
Kultury WDK, tel. 56 688 17 27, wew. 24. (obowiązuje kolejność zgłoszeń, 
które są przyjmowane do 30 listopada). Liczba miejsc ograniczona. 

 W środę 12 grudnia o godz. 17.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta 
zostanie wystawa rękodzieła artystycznego Róży Patzer. Artystka swoje prace 
wysyła na różne konkursy, gdzie zdobywa czołowe lokaty. Trzykrotnie otrzy-
mała wyróżnienie z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Od 2002 r. 
współpracuje również z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, należy do grupy 
rękodzieła ginącego. W latach 2015-2017 nagrodzona rąk wojewody za osią-
gnięcia na terenie kraju i zagranicy. 

 Rypin
 W najbliższych dniach warto wybrać się do rypińskiego kina. W dniach 

28-29 listopada o 17.00 będzie wyświetlany film „Bohemian Rhapsody”, 28, 
29 (19.15) i 2 grudnia (20.45) – „Suspiria”, a 30.11 i 1.12 – „Grinch”. Szcze-
góły na stronie www.kino.rypin.eu. 

 30 listopada w RDK wystąpi Joanna Aleksandrowicz. Będzie to koncert 
filmowo-musicalowy. Bilety w cenie 10 zł. 

 6 grudnia o godz. 14.00 w Sali Wystaw i Promocji MPBP w Rypinie 
przy ul. Warszawskiej 20 odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Dotyczyć będzie książki Renaty Kosin „Tatarka”. 

 Sylwestra warto spędzić z RDK. 31 grudnia o 21.30 rozpocznie się re-
transmisja spektaklu z Teatru Bolszoj z Moskwy – „Dziadek do orzechów”. 
Dodatkowe atrakcje: zimny bufet, toast o północy. Bilety kosztują 40 zł.  

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?W trosce o zabytki 
ARCHITEKTURA  Trwa nabór wniosków o wsparcie finanso-
we na prace i remonty konserwatorskie w kujawsko-pomor-
skich zabytkach. Aplikować można do 17 grudnia

To kolejna edycja marszał-
kowskiego programu ochrony 
zabytków w regionie. W cza-
sie ostatniej dekady na ten cel 
trafiło blisko 90 milionów zł ze 
środków z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego i budże-
tu województwa. W tym czasie 
przeprowadzono blisko 1,5 ty-
siąca prac w prawie 380 zabyt-
kach. Tylko w tym roku urząd 
marszałkowski przyznał dotacje 
w wysokości blisko 10 milionów 
złotych, które trafiły na realiza-
cję 213 przedsięwzięć. 

– Kontynuujemy nasz pro-
gram restauracji i renowacji ku-
jawsko-pomorskich zabytków. 
Opracowaliśmy procedury, zgod-
nie z którymi beneficjenci nie 
muszą przygotowywać skompli-
kowanych wniosków o dofinan-
sowanie. Składają proste fiszki, 
na ich podstawie piszemy jeden 
wspólny projekt – mówi mar-
szałek Piotr Całbecki.

Nabór wniosków trwa do 
17 grudnia. Dotacje mogą być 
udzielane na wykonanie prac 
konserwatorskich, restaura-

torskich i robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych 
na obszarze województwa ku-
jawsko-pomorskiego, dostęp-
nych publicznie, posiadających 
istotne znaczenie historycz-
ne, artystyczne lub kulturowe 
i znajdujących się w złym sta-
nie technicznym. Wnioskodawcy 
mogą ubiegać się o dotację wie-
loletnią (maksymalnie na okres 
trzech lat) lub jednoroczną.

(ToB)

Tradycja

Dobrzyńskie świętowanie 
8 grudnia w godzinach 11.00-13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin 
zostanie zorganizowany Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy.

Jarmark daje okazję do za-
prezentowania stroików, ozdób 
świątecznych i bombek choinko-
wych. Będzie degustacja potraw 
wigilijnych i świątecznych oraz 
możliwość zakupu wyrobów kuli-
narnych czy rękodzieła ludowego.

Organizatorami wydarzenia 
są: Urząd Gminy Rypin i Szkoła 

Podstawowa im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Borzyminie. Wy-
darzeniu patronuje wójt gminy 
Rypin.

–  Do udziału w jarmarku jako 
wystawców zapraszamy: wytwór-
ców produktów lokalnych i regio-
nalnych związanych z tematyką 
świąt Bożego Narodzenia, twór-

ców ludowych, szkoły, rolników 
oraz osoby prowadzące działal-
ność w zakresie produkcji artyku-
łów spożywczych i zdobniczych – 
informuje Urząd Gminy Rypin. 

Szczegóły na stronie: www.
rypin.pl. 

(ToB)

Tradycja 

Wąbrzeski jarmark 
15 grudnia w godz. 9.00-13.00 na Placu Jana Pawła II 
w Wąbrzeźnie odbędzie się Miejski Jarmark Bożona-
rodzeniowy.

Podczas imprezy prezento-
wane będą prace twórców ludo-
wych, rękodzielników, lokalnych 
artystów, a także regionalne 
produkty spożywcze, ozdoby 
bożonarodzeniowe i wiele in-
nych przedmiotów związanych 
z tym wyjątkowym czasem.

– Do udziału zaprasza-
my lokalnych i zamiejscowych 
przedsiębiorców produkujących 
artykuły żywnościowe, koła go-
spodyń wiejskich, pszczelarzy, 
cukiernie oraz osoby indywi-
dualne zajmujące się produkcją 
ekologicznej żywności, a także 
podmioty produkujące  różne-
go rodzaju bożonarodzeniowe 
ozdoby i suweniry – informu-
je WDK. – Dodatkową atrakcją, 
szczególnie dla najmłodszych, 
będą odwiedziny mikołaja, któ-
ry przywiezie słodkie upominki, 
dobre słowo i szeroki uśmiech 
dla każdego. 

Wszyscy zainteresowani po-
winni do 7 grudnia wysłać kartę 
zgłoszenia na adres animacja@
wdkwabrzezno.pl lub Wąbrzeski 
Dom Kultury, ul. Wolności 47, 
87-200 Wąbrzeźno. Bliższych in-
formacji udziela Dział Animacji 
Kultury WDK pod nr. tel. 56 688 
17 27, wew. 24.

(ToB)
fot. WDK
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 375 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 67 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 95 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 17 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 133 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Magazyn rolniczy
12:55 Troskliwi rodzice wśród zwierząt  
 odc. 3 - serial
14:00 Elif odc. 376 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 61 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 68 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3383
18:30 Korona królów odc. 134 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 Ojciec Mateusz odc. 263 s. 20
21:30 Sprawa dla reportera
22:20 Magazyn śledczy Anity Gargas
23:00 Magazyn kryminalny 997 odc. 31
23:50 Ocaleni odc. 35
00:55 Tanie dranie - Moroz 
 i Kłopotowski komentują  
 świat odc. 77

05:10 Ukryta prawda odc. 401 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 172 - serial 

07:10 Szpital odc. 453 - serial 

08:10 Dr House odc. 15 s. 8 - serial

09:10 Dr House odc. 16 s. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 221 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 173 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 631 - serial 

14:55 Szpital odc. 454 - serial 

15:55 Dr House odc. 17 s. 8 - serial

16:55 Dr House odc. 18 s. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 87 - serial

18:25 Brzydula odc. 88 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 222 - serial 

20:00 Dzika lokatorka - komedia 

22:10 Porwani odc. 8 s. 1 - serial

23:05 Uciekinier - film

01:20 Moc magii odc. 324

06:00 Czysta chata odc. 21 s. 6

07:05 Przygody Kota w butach 

 odc. 24 - serial

07:35 Przygody Kota w butach 

 odc. 25 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 78

09:00 Septagon odc. 16

10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  

 odc. 43

11:25 Benny Hill odc. 17

12:00 Detektywi w akcji odc. 57 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 58 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 193

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 492 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 61 - serial

16:55 Światło twoich oczu 

 odc. 61 - serial

18:00 Septagon odc. 17

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 493 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 260

21:00 Oko za oko odc. 18 - serial

22:00 Szyfry wojny - dramat

00:50 Trampolina odc. 14

06:00 Kontrakt na miłość odc. 79 s. 2

07:00 Zbuntowany anioł odc. 102

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial

09:00 Gliniarz i prokurator odc. 22 s. 5

10:00 Nash Bridges odc. 71 s. 4 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 4 s. 7 - serial 

12:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 5 s. 7 - serial 

13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 6 s. 4

14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

 odc. 7 s. 4

15:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 110 s. 3 - serial

15:55 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 6 s. 7 - serial 

17:00 Kobra - oddział specjalny 

 odc. 7 s. 7 - serial 

18:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial

19:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial

20:00 Sztos II - film

22:05 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia 

00:10 Regulamin zabijania - dramat

07:00 Teledyski

07:40 Wydarzenie aktualne

08:00 Informacje kulturalne odc. 2758

08:15 Studio Kultura - rozmowy

08:30 Fernando i humaniści - film

09:05 Bez końca - dramat

11:00 Rzeka kłamstwa odc. 5 - serial

12:40 Rzeka kłamstwa odc. 6 - serial

14:15 Studio Kultura - rozmowy

14:35 Jak utopić doktora 

 Mraczka - komedia 

16:20 Taśmy Kultury odc. 27

16:35 Taśmy Kultury odc. 28

17:00 Weiser - dramat

18:45 Którędy po sztukę odc. 74

19:00 Pegaz odc. 114

19:40 Linie życia - film

19:45 Udomowienie - film

20:00 Informacje kulturalne odc. 2759

20:20 Wstęp do filmu odc. 125

20:25 Towarzysze broni - film

22:25 Pojedynki stulecia odc. 13

23:05 Mój ojciec Staś - film

00:05 Scena klasyczna odc. 39

06:50 Był taki dzień odc. 364
06:55 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 3 - serial
08:00 Śladami zbrodni i walki 
 1944-1956 odc. 23 - serial
08:35 #dziedzictwo odc. 4
09:15 Tak było - film
10:20 Sensacje XX wieku odc. 22
11:25 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial
12:25 Czterdziestolatek odc. 9 - serial
13:30 Dawne światy odc. 3 - serial
14:35 Krajobrazy Dzikiego Zachodu  
 odc. 1 - serial
15:30 Zaginiony świat Aleksandra  
 Wielkiego odc. 1 - serial
16:55 Bierzcie się, bracia, do broni
17:20 Łowcy tajemnic odc. 1 - serial
17:35 Siła tradycji odc. 1
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:30 Taśmy bezpieki odc. 67
18:55 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 4 - serial 
20:00 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 7 - serial
20:35 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 8 - serial
21:05 Niezwykła broń odc. 1 - serial
22:00 Spór o historię odc. 145
22:45 Szerokie tory odc. 141
23:20 Zabójcy z pradawnych czasów  
 odc. 2 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 63

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Przygody Monster Trucków 
 - serial
09:00 Na zdrowie 
09:25 Święty na każdy dzień
09:30 Pustynia Boga - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Pokonać tsunami - film
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
13:30 Sanktuarium Matki Bożej  
 Pocieszenia w Leżajsku - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne Bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika 
 rodzin katolickich „Źródło”
17:05 Nad Jeziorem Malawi - film
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 
 tygodnika „Niedziela”
19:30 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 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 Idźcie! i nauczajcie… - film
22:30 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
23:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

05:55 Na dobre i na złe 
 odc. 722 - serial
06:50 Operacja Zdrowie! odc. 9
07:20 Na sygnale odc. 166 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie - ekstra  
 odc. 227
11:25 Rodzinka.pl odc. 63 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1951 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 88
14:10 Postaw na milion
15:05 Na dobre i na złe 
 odc. 722 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:15 Łzy Cennet odc. 64 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 212 s. 11 - serial
19:05 Wszystko przed nami 
 odc. 99 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1951 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1952 - serial
20:45 Doktor Foster odc. 8 s. 2 - serial
21:50 Słoneczny patrol 
 - ślub na Hawajach - film
23:20 Na sygnale odc. 208 - serial
23:55 Tak to się teraz robi - komedia
01:45 Rani odc. 2 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 20 s. 8

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2340

11:00 Ukryta prawda odc. 983 - serial

12:00 Szpital odc. 872 - serial

13:00 Szkoła odc. 635 - serial

14:00 19+ odc. 336 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 4 s. 10

15:30 Szkoła odc. 636 - serial

16:30 19+ odc. 337 - serial

17:00 Szpital odc. 873 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 984 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 16

19:50 Uwaga! odc. 5509

20:10 Doradca smaku odc. 19 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2789 - serial

20:55 Milionerzy odc. 223

21:30 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 18

22:30 Dlaczego nie! - komedia

00:35 Pod powierzchnią odc. 6 - serial

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 740 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 741 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 24 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 787 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 68 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 734 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2771 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 660 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3769
16:30 Na ratunek 112 odc. 123 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 53 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2772 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 326 - serial
20:10 7 rzeczy, których nie wiecie 
 o facetach - komedia
22:45 Czarny motyl - thriller 
00:45 Chirurdzy odc. 122 - serial

06:10 Sąd rodzinny 19:00 Policjantki 
i policjanci 09:00 Gliniarz i prokurator 09:05 Bez końca 10:20 Sensacja XXI wieku

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

Rok 1981. Pokątnie handlujący obcymi walutami 
hazardzista i oszust Synek oraz jego podopieczny 
Janek trafiają w ręce milicji. Z tarapatów ratuje ich 
oficer SB, który ma względem nich własne plany.

Mitch Buchannon zamierza wziąć ślub na 
Hawajach. Dla Masona Sato wydarzenieto jest 
okazją do zemsty. Mitch może liczyć na pomoc 
zaprzyjaźnionych ratowników.

„Słoneczny patrol 
– ślub na Hawajach”
(2003r.) TVP 2 21:50

„Sztos II”
(2012r.) TV Puls 20:00



Piątek, 30 listopada 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 376 - serial
06:30 Wieczna miłość odc. 68 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 96 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 18 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 134 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 4
12:50 Zwierzęca klinika 
 w sercu dżungli - film
14:00 Elif odc. 377 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas
16:05 Wieczna miłość odc. 69 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3384
18:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 12
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:35 The Wall. Wygraj marzenia  
 odc. 47
21:30 Big Music Quiz odc. 23
22:35 Amy - film
00:50 Magazyn kryminalny 997 odc. 31

05:10 Ukryta prawda odc. 402 - serial 

06:10 Sąd rodzinny odc. 173 - serial 

07:10 Szpital odc. 454 - serial 

08:10 Dr House odc. 16 s. 8 - serial

09:10 Dr House odc. 18 s. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 222 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 174 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 632 - serial 

14:55 Szpital odc. 455 - serial 

15:55 Dr House odc. 19 s. 8 - serial

16:55 Dr House odc. 20 s. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 89 - serial

18:25 Brzydula odc. 90 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 223 - serial 

20:00 Dziewczyna z marzeniami - film

22:25 To właśnie miłość - komedia

01:10 Porwani odc. 8 s. 1 - serial 

06:00 Czysta chata odc. 22 s. 6
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 25 - serial
07:35 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 80
09:00 Septagon odc. 17
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 44
11:25 Benny Hill odc. 16
12:00 Detektywi w akcji odc. 59 - serial
13:00 Galileo odc. 718
14:00 Galileo odc. 719
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 493 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 62 - serial
16:55 Światło twoich oczu 
 odc. 62 - serial
18:00 Septagon odc. 18
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
20:00 Gwiazdy kabaretu odc. 1
21:00 Oko za oko odc. 17 - serial
22:00 Oko za oko odc. 18 - serial
23:05 Dzieci - horror
00:55 Galileo: Tajemnicze historie  
 odc. 13

06:00 Kontrakt na miłość odc. 80 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 103
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 1 s. 3 - serial 
10:00 Nash Bridges odc. 72 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 6 s. 7 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 7 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 7 s. 4
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 111 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 7 - serial 
17:00 Następny proszę! odc. 9
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 53 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
20:00 Arena - thriller 
21:55 Człowiek pies - film
23:55 Trzynaście duchów - horror
01:35 Biesiada na cztery pory roku 
 odc. 5 - serial

07:00 Teledyski
07:40 Wydarzenie aktualne
08:00 Informacje kulturalne odc. 2759
08:15 Studio Kultura - rozmowy
08:35 Kryształ - film
09:10 Weiser - dramat
10:55 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 63
11:00 Rzeka kłamstwa odc. 7 - serial
12:40 Studio Kultura - rozmowy
12:55 Chopin i jego Europa 2017 
 - recital Garrica Ohlssona
14:40 Esterhazy - film
15:10 Taśmy Kultury odc. 29
15:25 Taśmy Kultury odc. 30
15:40 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 63
15:50 Życie za życie. 
 Maksymilian Kolbe - dramat
17:35 Grający z talerza - film
19:25 Pojedynki stulecia odc. 13
20:00 Informacje kulturalne odc. 2760
20:20 Wstęp do filmu odc. 114
20:25 Paprika - film
22:05 Ewolucja hip-hopu odc. 4 - serial
23:05 Tygodnik kulturalny
23:55 Towarzysze broni - film
01:50 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 63

06:50 Był taki dzień odc. 365
07:00 Akwarium, czyli samotność  
 szpiega odc. 4 - serial
08:00 Taśmy bezpieki odc. 6
08:40 Marzyciele odc. 18
09:10 Bierzcie się, bracia, do broni
09:40 Łowcy tajemnic odc. 1 - serial
09:55 Siła tradycji odc. 1
10:20 Sensacje XX wieku odc. 63
10:50 Życie po radziecku odc. 3 - serial
11:30 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 2 - serial
12:25 Czterdziestolatek odc. 10 - serial
13:35 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 3 - film
14:35 Z nieba do nieba - film
15:45 Normandia. Ostatni bohaterowie  
 desantu odc. 1 - film
16:45 Polskie bitwy odc. 5 - film
17:55 Było, nie minęło - kronika  
 zwiadowców historii
18:25 Ex libris
18:50 Parada oszustów odc. 1 - serial 
19:45 Ostatni z wachlarza - film
21:05 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - film
22:00 Niecała nieprawda czyli PRL 
 w DTV odc. 54
22:35 Szerokie tory odc. 147
23:05 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 7 - serial
23:40 II wojna światowa na Bałkanach  
 odc. 8 - serial
00:15 Sensacje XX wieku odc. 65

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Jezus - królestwo 
 bez granic - serial
09:10 Z wędką nad wodę 
 w Polskę i świat
09:35 Święty na każdy dzień
09:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:35 Kościół w potrzebie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Listy do Eleny - film
14:00 Nigdym ja ciebie, 
 ludu, nie rzuciła - film
14:55 Słowo życia - rozważanie
15:00 Modlitwa w Godzinie 
 Miłosierdzia z Koronką 
 do Bożego Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 36 - serial
17:00 Jakie andrzejki?
17:25 Kartka z kalendarza
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 Latający dom - serial 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy  
 Cudownego Obrazu 
 Matki Bożej Częstochowskiej 
 na Jasnej Górze
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Ziemia obiecana odc. 10 - serial
22:55 Kartka z kalendarza
23:00 Wypaczone sumienia
23:40 Syria

06:00 Egzamin z życia odc. 14 - serial
06:50 Podróże z historią odc. 32 s. 3
07:20 Na sygnale odc. 167 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 228
11:25 Rodzinka.pl odc. 64 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1952 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 89
14:00 Coś dla Ciebie odc. 178
14:30 To je Borowicz. 
 Podróże ze smakiem odc. 1
15:00 XXI Festiwal Kabaretu 
 w Koszalinie 2015 odc. 1
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:00 Łzy Cennet odc. 65 - serial
17:45 Serbia - Polska Piłka ręczna
17:50 Serbia - Polska Piłka ręczna
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1953 - serial
20:40 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial
21:40 Rodzinka.pl odc. 251 - serial
22:20 Układ zamknięty - thriller 
00:30 Nieziemskie klopsy - komedia 

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 19 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2341

11:00 Ukryta prawda odc. 984 - serial

12:00 Szpital odc. 873 - serial

13:00 Szkoła odc. 636 - serial

14:00 19+ odc. 337 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 5 s. 10

15:30 Szkoła odc. 637 - serial

16:30 19+ odc. 338 - serial

17:00 Szpital odc. 874 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 985 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 17

19:50 Uwaga! odc. 5510

20:00 San Andreas - film

22:30 Hellboy - film

00:55 Kuba Wojewódzki odc. 13 s. 13

06:00 Nowy dzień z Polsat News
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 742 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 743 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 25 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 788 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 69 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 735 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2772 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 661 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja odc. 3770
16:30 Na ratunek 112 odc. 124 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 54 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2773 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 78 - serial
20:00 Jeszcze większe dzieci 
 - komedia 
22:05 The Story of My Life. Historia  
 naszego życia odc. 10 s. 2
23:25 Obcy kontra Predator II - film
01:25 Łowcy zombie Czarna - komedia 

06:10 Sąd rodzinny 13:00 Galileo

18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 09:10 Weiser

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

Hybryda Predatora i Obcego zaczyna zabijać 
mieszkańców Gunnison. Do miasteczka zostaje 
wysłany Predator mający unicestwić potwora. 
Tymczasem miejscowy szeryf wzywa na pomoc 
Gwardię Narodową.

Tajne Biuro ds. Badań Paranormalnych i Obrony 
dowiaduje się, że wygnany syn władcy elfów, Nuada, 
zamierza zdobyć magiczną koronę, by obudzić 
uśpioną armię i wzniecić rebelię.

„Obcy kontra Predator II”
(2007r.) Polsat 23:25

„Hellboy II: Złota armia”
(2008r.) TVN 22:30

10:20 Sensacja XXI wieku



Sobota, 1 grudnia 2018

06:25 Sprawa 
dla reportera

05:55 Klan odc. 3382
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Las bliżej nas odc. 83 s. 2
08:25 Pełnosprawni
08:50 Studio Raban odc. 54
09:20 Rodzinny ekspres odc. 58
09:50 Dziura ozonowa. 
 Jak uratowaliśmy planetę - film
10:55 Korona królów 
 - taka historia… odc. 12
11:25 Korona królów odc. 131 - serial
11:55 Korona królów odc. 132 - serial
12:25 Korona królów odc. 133 - serial
13:00 Korona królów odc. 134 - serial
13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 197
14:05 Gen innowacyjności odc. 18 s. 2
14:20 Spis treści odc. 32
14:35 Rolnik szuka żony odc. 11 s. 5
15:30 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie
15:45 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie
16:45 Teleexpress
16:55 Puchar Świata w Niżnym 
 Tagile Skoki narciarskie
18:25 Drogi wolności odc. 13 - serial
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 
 odc. 39 s. 3 - serial
21:30 Siedmiu wspaniałych - western
23:50 Ocean desperacji - film
01:50 Amy - film

05:35 Ukryta prawda odc. 403 - serial 

06:45 Mango - Telezakupy

08:50 Kryminalni odc. 11 s. 7

09:55 Brzydula odc. 81 - serial

10:30 Brzydula odc. 82 - serial

11:05 Brzydula odc. 83 - serial

11:40 Brzydula odc. 84 - serial

12:15 Brzydula odc. 85 - serial

12:45 Brzydula odc. 86 - serial

13:15 Beethoven VI: Wielka ucieczka  

 - film

15:25 Wpuszczony w kanał - film

17:10 Lemur zwany Rollo - komedia 

19:00 Sztuka zrywania - komedia

21:20 Kobieta na topie - komedia

23:05 Wojownicze żółwie ninja: 

 Historia prawdziwa - film

01:20 Moc magii odc. 326

06:00 Czysta chata odc. 23
07:05 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 10 - serial
07:35 Jeźdźcy smoków: 
 Na końcu świata odc. 11 - serial
08:05 Flintstonowie odc. 1 - serial
08:40 Flintstonowie odc. 2 - serial
09:15 Tom i Jerry: Magiczny pierścień  
 - film
10:25 Jaś Fasola odc. 9 - serial
11:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 490 - serial
12:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 491 - serial
13:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 492 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 181
15:00 The Rendezvous - film
17:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 493 - serial
18:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
19:00 Galileo odc. 720
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 257
21:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 258
22:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 259
23:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 260
00:05 Wzgórza mają oczy II - horror

05:25 Niesamowite! odc. 9 - serial 

06:25 Co ludzie powiedzą? 

 odc. 4 s. 3 - serial

07:00 Taki jest świat odc. 87 s. 3

07:50 Następny proszę! odc. 9

08:55 13. posterunek 

 odc. 19 s. 2 - serial

09:30 13. posterunek 

 odc. 20 s. 2 - serial

10:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 50 s. 2 - serial

11:05 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 51 s. 2 - serial

12:00 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 52 s. 2 - serial

12:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 53 s. 2 - serial

13:55 Lombard. Życie pod zastaw 

 odc. 54 s. 2 - serial

14:50 XX Mazurska Noc Kabaretowa  

 odc. 3

15:50 Ja, ty i on - komedia

18:00 Garbi: superbryka - komedia 

20:00 Momentum - thriller 

21:55 Kula w łeb - film

23:45 Legionista - film

01:40 Taki jest świat odc. 87 s. 3

07:00 Nienasyceni odc. 13
07:30 Teledyski
07:45 Informacje kulturalne
08:05 Tygodnik kulturalny
08:50 Królowa Bona odc. 3 - serial
10:00 Perskie oko - koncert
10:50 Holden - film
11:05 Szlakiem Kolberga odc. 36
11:30 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół 
 artystycznych - sylwetki odc. 64
11:40 Oskar Kolberg 
 - życie i pasja - film
12:30 Pierwsze etiudy - film
13:00 Pora umierać - dramat
14:55 Człowiek z Dzikiego Zachodu  
 - western
16:45 Wydarzenie aktualne
17:25 Czterysta batów - dramat
19:10 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 64
19:15 French Touch 
 - francuskie electro - film
20:20 Uciekinier - dramat
22:35 Dranie w kinie odc. 44
23:25 Black Sabbath - The End 
 of the End - film
01:10 Król świń - film

06:50 Był taki dzień odc. 411
07:00 Wszystkie kolory świata 
 odc. 16 - serial
08:00 Dziedzictwo regionów odc. 3
08:20 Zakochaj się w Polsce 
 odc. 14 s. 1
08:45 Janosik odc. 4 - serial
09:45 Okrasa łamie przepisy odc. 82
10:20 Dawne światy odc. 3 - serial
11:25 Krajobrazy Dzikiego Zachodu  
 odc. 1 - serial
12:25 Afryka odc. 5 - serial
13:20 Szerokie tory odc. 79
13:50 Podróże z historią odc. 14 s. 2
14:30 Olbrzymy oceanów odc. 3 - serial
15:30 Spór o historię odc. 189
16:10 Największe oblężenia  
 średniowiecza odc. 2 - serial
17:05 Marzyciele odc. 1
17:35 Przygody pana Michała 
 odc. 5 - serial
18:05 Przygody pana Michała 
 odc. 6 - serial
18:40 Bitwa o Dom Katolicki.  
 Wydarzenia zielonogórskie 
 1960 roku - film
20:00 Niezwykła broń odc. 1 - serial
21:00 Rodzina Połanieckich 
 odc. 3 - serial
22:35 Od stepów Kubania 
 po Niepodległość - film
23:40 Opowieści gołdapskiego 
 lasu - film
00:45 Radio wolności odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Westerplatte młodych
08:55 Słowo życia - rozważanie
09:00 Jan Paweł II (1978-2005) - film
09:10 Myśląc Ojczyzna
09:20 Pierwsza pielgrzymka 
 Rodziny Radia Maryja 
 do Ojca Świętego - film
09:30 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
10:00 Informacje dnia
10:15 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
11:30 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
12:30 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
13:00 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
15:00 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
16:00 XXVII Rocznica Powstania 
 Radia Maryja
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 Król Dawid odc. 23 - serial
23:00 Kaplica Pamięci
23:55 Kartka z kalendarza

05:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1949 - serial
06:25 Barwy szczęścia 
 odc. 1950 - serial
07:00 M jak miłość odc. 1401 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 229
11:40 To je Borowicz. Podróże 
 ze smakiem odc. 10
12:15 Słoneczny patrol 
 - ślub na Hawajach - film
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Świętokrzyska Gala Kabaretowa  
 odc. 1
16:25 Słowo na niedzielę 
16:35 Rodzinka.pl odc. 251 - serial
17:10 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport-telegram 
18:35 Postaw na milion
19:25 Postaw na milion - kulisy 
19:35 Lajk! odc. 24
20:05 The Voice of Poland odc. 17 s. 9
22:40 Sierocki na sobotę odc. 9
23:55 Egzorcyzmy Dorothy Mills 
 - horror
01:45 Układ zamknięty - thriller 

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1113

11:00 Na Wspólnej odc. 2786 - serial

11:25 Na Wspólnej odc. 2787 - serial

11:50 Na Wspólnej odc. 2788 - serial

12:15 Na Wspólnej odc. 2789 - serial

12:50 MasterChef odc. 12 s. 7

14:15 Ameryka Express odc. 13

15:55 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 3 s. 10

16:30 Top Model odc. 13 s. 7

18:00 Kuchenne rewolucje 

 odc. 13 s. 18

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 18

19:45 Uwaga! odc. 5511

20:00 Mam talent odc. 13 s. 11

22:20 Pięćdziesiąt twarzy Greya 

 - melodramat

01:00 Dlaczego nie! - komedia

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 31 - serial

09:15 Przygody Kota w butach 

 odc. 42 - serial

09:45 Przygody Kota w butach 

 odc. 43 - serial

10:15 Ewa gotuje odc. 349

10:45 Stuart Malutki - komedia 

12:30 Jaś Fasola odc. 1 - serial

13:05 Jaś Fasola odc. 2 - serial

13:40 The Story of My Life. 

 Historia naszego życia odc. 10 s. 2

14:45 Kabaret na żywo 

 według Paranienormalnych odc. 51

17:50 Chłopaki do wzięcia odc. 123

18:20 Chłopaki do wzięcia odc. 124

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Świat według Kiepskich 

 odc. 329 - serial

20:10 Jak wytresować smoka II - film

22:30 Szklana pułapka - film

01:25 Więcej niż wszystko - film

10:30 Brzydula 18:00 Policjantki 
i policjanci

10:05 Lombard. 
Życie pod zastaw 08:50 Królowa Bona 09:45 Okrasa łamie 

przepisy

05:55 Barwy szczęścia 11:00 Na wspólnej 10:15 Ewa gotuje

Studentka literatury jest zafascynowana przystojnym 
miliarderem. Mężczyzna zaczyna przygotowywać 
dziewczynę do podpisania kontraktu, który pozwoli 
jej zostać jego kochanką.

Lincoln wraca do porzuconej przed laty rodziny. 
Umierająca żona prosi go, by odebrał syna ze 
szkoły wojskowej, by mogła się z nim pożegnać. 
Chce także, aby obaj poznali się i pokochali.

„Więcej niż wszystko”
(1987r.) Polsat 01:25

„Pięćdziesiąt twarzy Greya”
(2015r.) TVN 22:20
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10:30 Leśniczówka

05:35 Klan odc. 3384
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 Wojsko-polskie.pl
07:00 Msza święta z Sanktuarium  
 Bożego Miłosierdzia 
 w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień Aktualności 
08:35 Las bliżej nas odc. 84 s. 2
09:00 Ziarno odc. 684
09:35 Weterynarze z sercem 
 odc. 50 - serial
10:05 Zakochaj się w Polsce odc. 94
10:30 Leśniczówka odc. 59 - serial
11:00 Leśniczówka odc. 60 - serial
11:25 Leśniczówka odc. 61 - serial
11:50 UEFA Euro 2020
12:00 UEFA Euro 2020
13:15 Między ziemią a niebem
13:19 Anioł Pański
13:30 Między ziemią a niebem
14:00 Planeta lasów odc. 11 - serial
14:35 Spis treści odc. 33
14:45 Big Music Quiz odc. 23
15:45 Puchar Świata w Niżnym  
 Tagile Skoki narciarskie
16:00 Puchar Świata w Niżnym  
 Tagile Skoki narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Puchar Świata w Niżnym  
 Tagile Skoki narciarskie
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:10 Sport 
20:15 Blondynka odc. 79 s. 7 - serial
21:15 Rolnik szuka żony odc. 12 s. 5
22:15 Ride. Smak życia - komedia 
23:55 Siedmiu wspaniałych - western
02:15 Jaka to melodia? 

06:00 Czysta chata odc. 24

07:05 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 12 - serial

07:35 Jeźdźcy smoków: 

 Na końcu świata odc. 13 - serial

08:05 Flintstonowie odc. 2 - serial

08:40 Flintstonowie odc. 3 - serial

09:15 Baśń o sześciu łabędziach 

 odc. 9 - film

11:00 Galileo odc. 720

12:05 Nie można pocałować 

 panny młodej - komedia 

14:10 Mistrz kierownicy ucieka 

 - komedia 

16:30 Załoga - film

19:00 Galileo odc. 721

20:00 Taxi - komedia 

21:55 Oko za oko odc. 1 - serial

22:55 Oko za oko odc. 2 - serial

00:00 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Flash odc. 13 s. 1 - serial

06:55 Flash odc. 14 s. 1 - serial

07:50 Flash odc. 15 s. 1 - serial

08:45 Przygody Merlina 

 odc. 2 s. 4 - serial

09:40 Przygody Merlina 

 odc. 3 s. 4 - serial

10:40 Następny proszę! odc. 10

11:35 Smokiem i mieczem - film

13:30 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

14:45 Najpiękniejsze baśnie 

 braci Grimm - film

15:55 Święta na Manhattanie - film

17:50 Ja, ty i on - komedia

20:00 W obronie własnej - film

22:00 Arena - thriller 

23:55 Ukryta tożsamość 

 odc. 13 s. 1 - serial

00:50 Z archiwum policji odc. 10 - serial

07:00 Antyfonie odc. 5 - serial
07:25 Teledyski
07:55 Dranie w kinie odc. 44
08:40 Pan wzywał, Milordzie? 
 odc. 10 - serial
09:40 Śladami wielkich kompozytorów  
 odc. 2 - serial
10:50 Trzeci punkt widzenia odc. 265
11:25 Uciekinier - dramat
13:40 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 65
13:45 Chuligan literacki odc. 106
14:25 Faworyta Opera 
17:15 Studio Kultura - niedziela z...  
 odc. 515
18:05 Skutki noszenia kapelusza 
 w maju - komedia 
19:40 Piosenki z programu 
 „Wieczorny gość” - koncert
20:05 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 65
20:20 Obława - dramat
22:00 Trzeci punkt widzenia odc. 265
22:40 Z pogranicza cudu - film
23:40 Scena alternatywna odc. 75
00:20 Konformista - dramat

06:50 Był taki dzień odc. 412
06:55 Wszystkie kolory świata 
 odc. 17 - serial
08:05 Droga od Chrystusa 
 do Konstantyna odc. 5 - film
09:10 Janosik odc. 5 - serial
10:25 Okrasa łamie przepisy odc. 83
10:55 Grecka odyseja Joanny Lumley  
 odc. 3 - film
11:55 Opowieści o Yellowstone 
 odc. 1 - serial
12:55 Lodowa planeta odc. 3 - serial
14:00 Archiwum zimnej wojny odc. 14
14:35 Dziewczyna szuka miłości - film
16:15 Wielka gra odc. 167
17:10 Wojownicy czasu odc. 3
17:45 Przygody pana Michała 
 odc. 7 - serial
18:25 Przygody pana Michała 
 odc. 8 - serial
19:00 Od stepów Kubania 
 po Niepodległość - film
20:05 Pancerni pogromcy Hitlera 
 odc. 1 - film
21:05 Rejs - komedia 
22:20 7 peron
22:55 Wielki test z historii. 
 Polskie zwycięstwa
00:40 Złote koło - film

08:00 Słowo życia - rozważanie
08:05 Polski punkt widzenia
08:25 Święty na każdy dzień
08:30 Ben Hur - wyścig po chwałę - film
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 Cuda Jezusa odc. 2 - serial
11:35 Królewna Śnieżka odc. 2 - serial
12:00 Anioł Pański z Ojcem 
 Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś - to też Polska
13:30 Papież Polak do Rodaków 
 - serial
14:10 Patryk - dzielny pasterz 
 ze szmaragdowej wyspy - film
14:50 Święty na każdy dzień
14:55 Kartka z kalendarza
15:00 Śladami apostoła Pawła 
 odc. 5 - serial
15:45 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze - serial
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 1
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Retrospekcja
19:30 Moja katolicka rodzina - 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 Marcowy kawaler
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
23:30 Filmowe życiorysy

05:55 Barwy szczęścia 

 odc. 1952 - serial

06:25 Barwy szczęścia 

 odc. 1953 - serial

07:00 M jak miłość odc. 1402 - serial

07:55 Pytanie na śniadanie

10:45 Wielka Rafa Koralowa 

 z Davidem Attenborough 

 odc. 2 - serial

11:50 The Voice of Poland odc. 17 s. 9

14:00 Familiada Teleturniej 

14:35 Polska - Dania Piłka ręczna

14:50 Polska - Dania Piłka ręczna

16:55 XVIII Mazurska Noc 

 Kabaretowa Mrągowo 2016 

 odc. 1

18:00 Panorama

18:20 Pogoda

18:25 Sport-telegram 

18:35 Na dobre i na złe 

 odc. 722 - serial

19:30 Rodzinka.pl odc. 251 - serial

20:05 Skyfall - film

22:35 Tajemnica Filomeny - film

00:25 W kręgu miłości - melodramat

05:45 Mango - Telezakupy

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1114

11:00 Kobieta na krańcu świata 

 odc. 4 s. 10

11:35 Co za tydzień odc. 878

12:10 Diagnoza odc. 13 s. 3 - serial

13:10 Mam talent odc. 13 s. 11

15:25 Miłość jest wszystkim 

 - kulisy produkcji

16:00 Avengers: Czas Ultrona - film

18:55 Jak Mikołaj odc. 2

19:00 Fakty

19:25 Sport 

19:35 Pogoda

19:44 Raport smogowy odc. 19

19:45 Uwaga! odc. 5512

20:00 MasterChef odc. 13 s. 7

21:30 Pod powierzchnią odc. 7 - serial

22:35 47 roninów - film

01:00 San Andreas - film

06:00 Nowy dzień z Polsat News

08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu świata  

 odc. 32 - serial

09:00 Mrówka Z - film

10:55 Dr Dolittle - komedia 

12:35 Jak wytresować smoka II - film

14:55 W 80 dni dookoła świata - film

17:35 Nasz nowy dom odc. 95

18:40 Dom pełen życia odc. 10 - serial

18:50 Wydarzenia

19:20 Sport 

19:25 Pogoda

19:30 Państwo w państwie odc. 292

20:05 Ryjek 2018: Piotr Bałtroczyk 

 i przyjaciele

22:35 Ślad odc. 21 - serial

23:35 Ślad odc. 22 - serial

00:45 Ghost in the Shell - film

05:45 Ukryta prawda odc. 404 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy

08:55 Kryminalni odc. 12 s. 7

10:00 Brzydula odc. 87 - serial

10:35 Brzydula odc. 88 - serial

11:10 Brzydula odc. 89 - serial

11:45 Brzydula odc. 90 - serial

12:20 Zabójcza broń odc. 1

13:25 Jak uratowano Dziki Zachód 

 - komedia 

15:20 Był sobie łajdak - western

17:55 W krzywym zwierciadle: 

 Witaj Święty Mikołaju! - komedia 

20:00 Wojownicze żółwie ninja 

 - komedia

22:15 Gracz - dramat

00:30 Sposób na morderstwo odc. 7 s. 2

11:10 Brzydula 11:00 Galileo

06:55 Flash 17:15 Studio Kultura
- niedziela z...

10:25 Okrasa łamie 
przepisy

05:55 Barwy szczęścia 19:45 Uwaga! 08:35 Jeźdzcy smoków

Nowy Jork jest terroryzowany przez złowieszczego 
Shreddera i jego Klan Walczących Stóp. By 
uratować miasto, cztery wojownicze żółwie ninja 
łączą siły z dziennikarką i kamerzystą.

Tony angażuje się w stworzenie zaawansowanej 
sztucznej inteligencji, która ma samodzielnie 
eliminować zagrożenia. Ultron wymyka się spod 
kontroli i zamienia w potwora, który zagraża 
ludzkości.

„Avengers: Czas Ultrona”
(2015r.) TVN 16:00

„Wojownicze żółwie ninja”
(2014r.) TVN 7 20:00
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14:00 Elif

05:35 Elif odc. 377 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 69 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 97 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 19 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów - taka historia…  
 odc. 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Magazyn rolniczy
12:55 Cudaczne stroje zwierząt - film
13:50 The Wall. Wygraj marzenia
14:00 Elif odc. 378 - serial
14:50 Big Music - quiz
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy odc. 197
16:05 Wieczna miłość odc. 70 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3385
18:30 Korona królów odc. 135 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 62 - serial
21:00 Rozmowy z katem
22:35 Dekalog odc. 8 - dramat
23:40 Anioły Żegoty - film
00:40 Ride. Smak życia - komedia 

05:10 Ukryta prawda odc. 405 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 174 - serial 

07:15 Szpital odc. 455 - serial 

08:15 Dr House odc. 20 s. 8 - serial

09:15 Dr House odc. 20 s. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 223 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 175 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 633 - serial 

14:55 Szpital odc. 456 - serial 

15:55 Dr House odc. 21 s. 8 - serial

16:55 Dr House odc. 22 s. 8 - serial

17:55 Brzydula odc. 91 - serial

18:25 Brzydula odc. 92 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 224 - serial 

20:00 Opętany - film

21:45 W garniturach odc. 2 - serial

22:45 Wieczne zło - horror

00:30 Lista klientów odc. 6 - serial

06:00 Czysta chata odc. 25
07:05 Przygody Kota w butach 
 odc. 26 - serial
07:35 Turbo Fast odc. 1 - serial
08:00 Nasz nowy dom odc. 81
09:00 Septagon odc. 18
10:00 Hell’s Kitchen - piekielna kuchnia  
 odc. 45
11:25 Benny Hill odc. 20
12:00 Detektywi w akcji odc. 60 - serial
13:00 Detektywi w akcji odc. 61 - serial
14:00 STOP Drogówka odc. 180
15:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 494 - serial
16:00 Maria z przedmieścia 
 odc. 63 - serial
17:00 Światło twoich oczu 
 odc. 63 - serial
18:00 Septagon odc. 20
19:00 Policjantki i policjanci 
 odc. 430 - serial
20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  
 odc. 209
21:05 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 9 - serial
21:35 Śmierć na 1000 sposobów 
 odc. 10 - serial
22:00 Oko za oko odc. 3 - serial
23:00 Oko za oko odc. 4 - serial
00:00 Domy za grube miliony 
 odc. 3 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 81 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 104
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 2 s. 3 - serial 
10:00 Nash Bridges odc. 73 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 1 s. 7 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 8 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 8 s. 4
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 112 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 7 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 54 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
20:00 Legionista - film
22:00 Misjonarz - thriller 
23:55 Strażnik czasu - film
01:55 Taki jest świat odc. 87 s. 3

07:00 Teledyski
08:00 Studio Kultura - rozmowy
08:15 Film animowany 
09:00 Grający z talerza - film
10:50 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 66
11:00 Czarne chmury odc. 1 - serial
12:05 Czarne chmury odc. 2 - serial
13:05 Studio Kultura - rozmowy
13:25 Nadzieja - dramat
15:05 Wiersze na 100-lecie   
 niepodległości odc. 7
15:20 Taśmy Kultury odc. 31
15:40 Śladami wielkich kompozytorów  
 odc. 2 - serial
16:45 Braciszek - film
18:35 Chuligan literacki odc. 106
19:05 Solo na ugorze - film
19:10 Obrabiarka - film
19:15 Koło bermudzkie - film
19:25 Którędy po sztukę odc. 73
19:35 Videofan
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Mały Quinquin odc. 3
21:25 Penelopa - dramat
23:05 Kronos odc. 24
23:45 Obława - dramat
01:25 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 413

07:00 Parada oszustów odc. 1 - serial

08:05 Ex libris

08:30 Wojownicy czasu odc. 3

09:10 Polskie bitwy odc. 5

10:15 Sensacje XX wieku

10:45 Życie po radziecku odc. 5 - serial

11:25 Afryka odc. 5 - serial

12:25 Czterdziestolatek odc. 11 - serial

13:25 Rejs - komedia

14:45 Kopalnia „Polska”

15:15 Lodowa planeta odc. 3 - serial

16:15 Spór o historię odc. 72

16:50 Bez jednego drzewa 

 las lasem zostanie

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:35 Flesz historii

18:55 Parada oszustów odc. 2 - serial 

20:05 Niepodległość - film

22:00 Archiwum zimnej wojny odc. 15

22:35 Marzyciele odc. 1

23:15 Wieniawa - film

00:25 Krucjaty odc. 1 - serial

08:00 Informacje dnia
08:15 Wieś - to też Polska
09:25 Słowo życia - rozważanie
09:30 100 cudownych 
 miejsc na świecie - serial
09:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:35 Syria - z serca pustyni
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Comino Polskie - film
13:10 Adoracja w Kalkucie - film
13:20 Koncert życzeń
14:10 Krok za krokiem - dramat
15:40 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza 
 Apostoła - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 2
18:00 Anioł Pański 
19:30 Jay Jay Odrzutowiec - 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 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 102 - serial
23:00 Prawdziwie spadła z nieba - film

05:30 Koło fortuny
06:05 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial
06:55 Coś dla Ciebie odc. 166
07:20 Na sygnale odc. 168 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 230
11:25 Rodzinka.pl odc. 65 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1953 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 90
14:10 Postaw na milion
15:10 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 66 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 213 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 1 - serial
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1953 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1954 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 65
20:55 M jak miłość odc. 1403 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Modliszka odc. 1
23:55 Trzeci oficer odc. 8
00:55 Tajemnica Filomeny - film

05:50 Uwaga! odc. 5512

06:20 Mango - Telezakupy

07:25 Nowa Maja w ogrodzie odc. 21

07:55 Akademia ogrodnika odc. 21

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2342

11:00 Ukryta prawda odc. 985 - serial

12:00 Szpital odc. 874 - serial

13:00 Szkoła odc. 637 - serial

14:00 19+ odc. 338 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 7 s. 11

15:30 Szkoła odc. 638 - serial

16:30 19+ odc. 339 - serial

17:00 Szpital odc. 875 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 986 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 20

19:50 Uwaga! odc. 5513

20:10 Doradca smaku odc. 22 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2790 - serial

20:55 Milionerzy odc. 224

21:30 Życie bez wstydu odc. 1 s. 6

22:30 Zemsta cieciów - komedia

00:40 Co za tydzień odc. 878

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 744 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 745 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 26 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 789 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 70 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 736 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2773 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 662 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3771
16:30 Na ratunek 112 odc. 125 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 55 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2774 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 328 - serial
20:10 Ghost in the Shell - film
22:35 Wybraniec śmierci - film
00:35 Negocjator - film

14:55 Szpital 12:00 Detektywi w akcji 18:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 11:00 Czarne chmury 10:15 Sensacje XX wieku

11:55 Barwy szczęścia 13:00 Szkoła 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Grupa pracowników luksusowego apartamentowca 
postanawia zemścić się na finansiście z Wall 
Street, który ich oszukał.

Hybryda Major wchodzi w skład elitarnej jednostki 
Section 9, która zajmuje się zwalczaniem terroryzmu 
i cyberprzestępczości. Pewnego dnia jej członkowie 
muszą zająć się sprawą terrorysty Hideo Kuze.

„Ghost in the Shell”
(2017r.) Polsat 20:10

„Zemsta cieciów”
(2011r.) TVN 22:30



Wtorek, 4 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 378 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 70 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:55 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 98 s. 8 - serial
09:55 Komisarz Alex odc. 20 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 135 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca 
12:50 Kocimi drogami - film
13:50 Big Music - quiz
14:00 Elif odc. 379 - serial
14:50 The Wall. Wygraj marzenia
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 62 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 71 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3386
18:30 Korona królów odc. 136 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 63 - serial
21:00 Weterani. Wyrwani śmierci 
 odc. 2 s. 2 - serial
21:30 Big Music - quiz
21:40 Jednostka X odc. 12 s. 2 - serial
22:35 W ciemności - dramat
01:05 Imperium marzeń - film

05:10 Ukryta prawda odc. 406 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 175 - serial 

07:15 Szpital odc. 456 - serial 

08:15 Dr House odc. 21 s. 8 - serial

09:15 Dr House odc. 22 s. 8 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 224 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 176 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 634 - serial 

14:55 Szpital odc. 457 - serial 

15:55 Dr House odc. 23 s. 8 - film

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 93 - serial

18:25 Brzydula odc. 94 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 225 - serial 

20:00 Eksplozja - film

22:40 Lot 93 - dramat

00:55 Sposób na morderstwo 

 odc. 8 s. 2

06:00 Czysta chata odc. 1

07:05 Turbo Fast odc. 1 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 2 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 82

09:00 Septagon odc. 20

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 46

11:25 Benny Hill odc. 31

12:00 Detektywi w akcji odc. 62 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 63 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 18

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 430 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 64 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 64 - serial

18:00 Septagon odc. 22

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 210

21:00 Maruderzy - thriller 

23:15 Outsider - film

01:20 STOP Drogówka odc. 181

06:00 Kontrakt na miłość odc. 82 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 105
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 3 s. 3 - serial 
10:00 Nash Bridges odc. 74 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 9 s. 7 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 10 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 9 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 113 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 7 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 7 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 55 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
20:00 Plan doskonały - thriller 
22:30 Czas zemsty - film
00:55 Pozwól mi wejść - horror

05:20 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 66
07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:15 Studio Kultura - rozmowy
08:25 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 67
08:30 Każdemu to, czego mu wcale 
 nie trzeba - film
09:05 Braciszek - film
11:00 Czarne chmury odc. 3 - serial
12:00 Czarne chmury odc. 4 - serial
13:00 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 67
13:05 Studio Kultura - rozmowy
13:25 Mała Apokalipsa - dramat
15:25 Taśmy Kultury odc. 32
15:35 Taśmy Kultury odc. 33
15:55 Personel - dramat
17:20 Drzazgi - komediodramat
19:20 Kronos odc. 24
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Przesada - film
21:15 Seks, kłamstwa i kasety wideo  
 - film
23:00 Dezerterzy odc. 92
23:30 Wieczny ogień
23:50 Agnieszki tu nie ma - film
00:55 Informacje kulturalne

06:50 Był taki dzień odc. 414

06:55 Parada oszustów odc. 2 - serial

08:00 Niecała nieprawda czyli PRL 

 w DTV odc. 54

08:45 Flesz historii

09:10 Bez jednego drzewa las 

 lasem zostanie

10:20 Sensacje XX wieku odc. 24

11:15 Spór o historię odc. 109

11:50 Kopalnia „Polska”

12:25 Czterdziestolatek odc. 12 - serial

13:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 18 - serial

14:40 Historia w postaciach zapisana  

 odc. 10 - serial

16:25 Marzyciele odc. 2

16:55 Pieronie czy ci nie żal? - film

18:00 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:35 Rozmowy o Niepodległości odc. 2

18:55 Parada oszustów odc. 3 - serial 

19:55 Opowieść o Żegocie - film

21:05 Zaginiony świat Aleksandra  

 Wielkiego odc. 2 - serial

22:00 Jak było? odc. 28

22:40 Zawrócony - tragikomedia

00:10 Sensacje XX wieku odc. 26

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:35 Słowo życia - rozważanie
08:40 Świadkowie
09:10 Papież Polak do Rodaków - serial
09:50 Pocztówka z Indii - Chennai 
 - miasto św. Tomasza Apostoła 
 - film
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy 
 - z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 Myśląc Ojczyzna
11:45 Refleksje nad Psalmem XXIII  
 odc. 8
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Wędrówka w nieznane - dramat
13:50 Chingola - film
14:00 Mojżesz - 10 przykazań 
 odc. 102 - serial
14:50 Ty idź pierwszy! - film
15:40 Hwange
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 100 cudownych miejsc na świecie  
 - serial
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Rekolekcje adwentowe odc. 3
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 Głos serca odc. 26 - serial
22:40 Idealna fala - film

05:30 Koło fortuny
06:05 M jak miłość odc. 1403 - serial
07:00 Cerkiew prawosławna 
 w 100-lecie niepodległości
07:20 Na sygnale odc. 169 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 231
11:25 Rodzinka.pl odc. 66 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1954 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 91
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1403 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:00 Łzy Cennet odc. 67 - serial
17:45 Szwecja - Polska Piłka ręczna
17:50 Szwecja - Polska Piłka ręczna
18:35 Szwecja - Polska Piłka ręczna
19:40 Barwy szczęścia 
 odc. 1954 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1955 - serial
20:40 Kulisy serialu „Barwy szczęścia”  
 odc. 66
20:55 M jak miłość odc. 1404 - serial
21:45 Kulisy serialu „M jak miłość” - film
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów  
 odc. 807
23:00 Gruba - film
00:10 Rodzinka.pl 
 odc. 251 s. 13 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje 

 odc. 10 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 22 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2343

11:00 Ukryta prawda odc. 986 - serial

12:00 Szpital odc. 875 - serial

13:00 Szkoła odc. 638 - serial

14:00 19+ odc. 339 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 8 s. 11

15:30 Szkoła odc. 639 - serial

16:30 19+ odc. 340 - serial

17:00 Szpital odc. 876 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 987 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 21

19:50 Uwaga! odc. 5514

20:10 Doradca smaku odc. 23 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2791 - serial

20:55 Milionerzy odc. 225

21:30 Labirynt - thriller 

00:30 Superwizjer odc. 1145

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 746 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 747 - serial 
010:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 27 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 790 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 71 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 737 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2774 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 663 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda Pogoda 
16:15 Interwencja odc. 3772
16:30 Na ratunek 112 odc. 126 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 56 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2775 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 331 - serial
20:05 Ślad odc. 23
21:05 Ślad odc. 24
22:20 Negocjator - film
01:05 Sztanga i cash 
 - komedia 

07:15 Szpital 12:00 Detektywi w akcji

15:00 Lombard. 
Życie pod zastaw 23:00 Dezerterzy 10:20 Sensacja XX wieku

11:25 Rodzinka.pl 19:50 Uwaga! 09:30 Malanowski 
i Partnerzy

Święto Dziękczynienia. Zaprzyjaźnione rodziny 
Doverów i Birchów razem jedzą obiad. Sielanka 
kończy się, gdy znikają 6-letnia Anna i rok starsza 
Joy. Dla obydwu rodzin zaczyna się koszmar.

W trakcie likwidacji lwowskiego getta kanalarz 
Leopold Socha spotyka poszukującą schronienia 
grupę Żydów. Zgadza się pomóc im ukryć się 
w kanałach za 500 złotych dziennie.

„W ciemności”
(2011r.) TVP 1 22:35

„Labirynt”
(2013r.) TVN 21:30



Środa, 5 grudnia 2018

14:00 Elif

05:35 Elif odc. 379 - serial
06:35 Wieczna miłość odc. 71 - serial
07:25 Jaka to melodia?
07:50 Agropogoda
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:30 Alarm!
08:55 Ranczo odc. 99 s. 8 - serial
09:50 Komisarz Alex odc. 21 s. 2
10:50 Jeden z dziesięciu
11:30 Korona królów odc. 136 - serial
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 Bo ja wybieram zdrowie odc. 5
12:50 Big Music - quiz 
12:55 Dzika Holandia odc. 1
13:50 The Wall. Wygraj marzenia
14:00 Elif odc. 380 - serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Leśniczówka odc. 63 - serial
16:05 Wieczna miłość odc. 72 - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan odc. 3387
18:30 Korona królów odc. 137 - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:25 Sport 
20:30 Leśniczówka odc. 64 - serial
21:00 Wielki test o Europie 
22:25 Dymy, opary i smog - film
23:30 Bez tożsamości 
 odc. 7 s. 2 - serial
00:25 Jednostka X odc. 12 s. 2 - serial

05:10 Ukryta prawda odc. 407 - serial 

06:15 Sąd rodzinny odc. 176 - serial 

07:15 Szpital odc. 457 - serial 

08:15 Dr House odc. 23 s. 8 - film

09:15 Gotowe na wszystko 

 odc. 1 s. 1 - serial

10:15 Mango - Telezakupy

11:55 Ukryta prawda odc. 225 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 177 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska  

 odc. 1 - serial 

14:55 Szpital odc. 458 - serial 

15:55 Diagnoza odc. 1 s. 1 - serial

16:55 Gotowe na wszystko 

 odc. 2 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 95 - serial

18:25 Brzydula odc. 96 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 226 - serial 

20:00 Gracz - dramat

22:20 Pod powierzchnią 

 odc. 1 s. 1 - serial

23:50 Sztuka zrywania - komedia

06:00 Czysta chata odc. 2

07:05 Turbo Fast odc. 2 - serial

07:35 Turbo Fast odc. 3 - serial

08:00 Nasz nowy dom odc. 83

09:00 Septagon odc. 22

10:00 Hell’s Kitchen 

 - piekielna kuchnia odc. 47

11:25 Benny Hill odc. 32

12:00 Detektywi w akcji odc. 64 - serial

13:00 Detektywi w akcji odc. 65 - serial

14:00 STOP Drogówka odc. 182

15:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 431 - serial

16:00 Maria z przedmieścia 

 odc. 65 - serial

17:00 Światło twoich oczu 

 odc. 65 - serial

18:00 Septagon odc. 23

19:00 Policjantki i policjanci 

 odc. 432 - serial

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny  

 odc. 211

21:05 Kroniki Strażnika - film

23:05 Bitwa o Ziemię - film

01:30 Tuż przed tragedią odc. 8 - serial

06:00 Kontrakt na miłość odc. 83 s. 2
07:00 Zbuntowany anioł odc. 106
08:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
09:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze  
 odc. 4 s. 3 - serial 
10:00 Nash Bridges odc. 75 s. 4 - serial 
11:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 11 s. 7 - serial 
12:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 12 s. 7 - serial 
13:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 10 s. 4 - serial
14:00 Agenci NCIS: Los Angeles 
 odc. 11 s. 4- serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 114 s. 3 - serial
15:55 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 13 s. 7 - serial 
17:00 Kobra - oddział specjalny 
 odc. 14 s. 7 - serial 
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 56 s. 2 - serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 
 odc. 57 s. 2 - serial
20:00 13. dzielnica - film
21:45 Wpół do śmierci II - film
23:20 Code Black: Stan krytyczny 
 odc. 1 - serial
00:15 Flash odc. 13 - serial

07:00 Teledyski
08:00 Informacje kulturalne
08:20 Studio Kultura - rozmowy
08:35 Nauka - film
08:55 Drzazgi - komediodramat
10:50 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 68
11:00 Czarne chmury odc. 5 - serial
12:00 Czarne chmury odc. 6 - serial
13:05 Studio Kultura - rozmowy
13:20 Wróżby kumaka - dramat
15:05 As
15:35 Film fabularny
16:00 Wiersze na 100-lecie   
 niepodległości odc. 8
16:15 Taśmy Kultury odc. 34
16:35 Legendy rocka odc. 32 - serial
17:35 Warszawa - film
19:30 Dezerterzy odc. 92
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Przypis - dramat
22:05 Stypendia Ministra KiDN 
 dla studentów szkół   
 artystycznych - sylwetki odc. 68
22:10 Pegaz odc. 115
22:50 Obcy w raju - film
00:05 Seks, kłamstwa i kasety wideo  
 - film

06:50 Był taki dzień odc. 5

07:00 Parada oszustów odc. 3 - serial

08:00 Archiwum zimnej wojny odc. 15

08:35 Jak było? odc. 28

09:20 Pieronie czy ci nie żal? - film

10:25 Sensacje XX wieku odc. 26

11:25 Marsze Niepodległości - film

12:30 Czterdziestolatek odc. 13 - serial

13:35 Wszystkie kolory świata 

 odc. 19 - serial

14:40 Od stepów Kubania 

 po Niepodległość - film

15:45 Wyprawy krzyżowe odc. 1 - serial

16:45 Dokumentaliści - film

17:55 Było, nie minęło 

 - kronika zwiadowców historii

18:25 Śladami zbrodni i walki 

 1944-1956 odc. 24 - serial

18:55 Parada oszustów odc. 4 - serial 

20:10 Słynne jednostki specjalne 

 odc. 3 - serial

21:00 Normandia. Ostatni bohaterowie  

 desantu odc. 1 - film

22:00 #dziedzictwo odc. 5

22:35 Skarga - film

00:10 Sensacje XX wieku odc. 27

08:00 Informacje dnia
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Słowo życia - rozważanie
08:45 Każdy maluch to potrafi
09:00 Kalejdoskop młodych
09:20 Express studencki
09:25 Sanktuaria polskie
09:45 Święty na każdy dzień
09:50 20 lat dla świata
10:00 Audiencja Generalna Ojca  
 Świętego Franciszka z Watykanu
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
 odc. 7 - serial
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Idealna fala - film
13:50 100 cudownych miejsc 
 na świecie - serial
14:00 Głos serca odc. 26 - serial
14:40 Ojciec Klemens Vismara - film
15:15 Franciszek Ksawery 
 i zaginiony skarb samuraja - film
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
16:30 Historia uzdrowienia Patryka
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Rekolekcje adwentowe
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Monster Trucków 
 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym  
 udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 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 Święta Barbara - dramat
23:50 Adoracja w Kalkucie - film

06:00 M jak miłość odc. 1404 - serial
06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Na sygnale odc. 170 - serial
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda - flesz
11:10 Pytanie na śniadanie 
 - ekstra odc. 232
11:25 Rodzinka.pl odc. 67 s. 3 - serial
11:55 Barwy szczęścia 
 odc. 1955 - serial
12:30 Koło fortuny
13:15 Cena miłości odc. 92
14:10 Postaw na milion
15:10 M jak miłość odc. 1404 - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Łzy Cennet odc. 68 - serial
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport-telegram 
18:35 Rodzinka.pl 
 odc. 214 s. 11 - serial
19:05 Na sygnale odc. 2 - serial
19:30 Sylwester - mini audycja
19:35 Barwy szczęścia 
 odc. 1955 - serial
20:10 Barwy szczęścia 
 odc. 1956 - serial
20:40 Kulisy seriali „Na dobre i na złe” 
 i „Na sygnale” odc. 26 - serial
20:55 Na dobre i na złe 
 odc. 723 - serial
21:55 Na sygnale odc. 209 - serial
22:35 Córka prezydenta - komedia
00:30 O mnie się nie martw 
 odc. 116 s. 9 - serial

05:35 Mango - Telezakupy

06:50 Kuchenne rewolucje odc. 11 s. 13

07:50 Doradca smaku odc. 23 s. 9

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2344

11:00 Ukryta prawda odc. 987 - serial

12:00 Szpital odc. 876 - serial

13:00 Szkoła odc. 639 - serial

14:00 19+ odc. 340 - serial

14:30 Kuchenne rewolucje odc. 9 s. 11

15:30 Szkoła odc. 640 - serial

16:30 19+ odc. 341 - serial

17:00 Szpital odc. 877 - serial

18:00 Ukryta prawda odc. 988 - serial

19:00 Fakty

19:35 Sport 

19:45 Pogoda

19:49 Raport smogowy odc. 22

19:50 Uwaga! odc. 5515

20:10 Doradca smaku odc. 27 s. 9

20:15 Na Wspólnej odc. 2792 - serial

20:55 Milionerzy odc. 226

21:30 Wracajcie skąd przyszliście  

 odc. 1

22:30 Mroczna dzielnica - film

00:40 Jump Street 21 

 - komedia 

06:00 Nowy dzień z Polsat News 
09:00 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 748 - serial 
09:30 Malanowski i Partnerzy 
 odc. 749 - serial 
10:00 Dzień, który zmienił moje życie  
 odc. 28 - serial 
11:00 Dlaczego ja? odc. 791 - serial 
12:00 Gliniarze odc. 72 - serial 
13:00 Trudne sprawy odc. 738 - serial 
14:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2775 - serial
14:45 Dlaczego ja? odc. 664 - serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja odc. 3773
16:30 Na ratunek 112 odc. 127 - serial 
17:00 Gliniarze odc. 57 - serial 
18:00 Pierwsza miłość 
 odc. 2776 - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 
 odc. 335 - serial
20:05 Świat według Kiepskich 
 odc. 247 - serial
20:40 Sztanga i cash 
 - komedia 
23:20 Wykapany ojciec 
 - komediodramat
01:45 Szczeniaki - komedia 

13:55 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska

19:00 Policjantki 
i policjanci 19:30 Dezerterzy 10:25 Sensacje XX wieku

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

Koledzy z liceum, Jenko i Schmidt, rozpoczynają 
pracę w policji. Wkrótce zostają przeniesieni do 
jednostki specjalnej 21 Jump Street i dostają zadanie 
wymagające infiltracji środowisk młodzieżowych.

Członek straży obywatelskiej zabija człowieka 
powiązanego z najniebezpieczniejszymi 
środowiskami przestępczymi, co pociąga za sobą 
krwawe rozrachunki oraz spisek tajnych służb.

„Jump Street 21”
(2012r.) TVN 00:40

„Kroniki Strażnika”
(2016r.) TV 4 21:05

08:00 Lombard. 
Życie pod zastaw
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KrzyżówKa panoramiczna

Kisiel jabłkowy z musem z cherimoya
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składniki: 
1 szklanka wody
1 łyżka cukru
1 jabłko
1 łyżka mąki ziemniaczanej
szczypta cynamonu
2-3 goździki
1 owoc cherimoya

sposób wykonania:
W garnku zagotować 3/4 szklanki wody. 

W reszcie zimnej wody rozmieszać mąkę 
ziemniaczaną. Do gotującej się wody wsypać 
cukier, dodać goździki, cynamon oraz pokro-
jone w kostkę jabłko. Gotować aż do rozgoto-
wania się jabłka. Następnie wlać wodę z mąką 
ziemniaczaną i jeszcze przez ok. minutę goto-
wać. Przelać do salaterek i ostudzić.

Owoc cherimoya przekroić na pół i wydrą-
żyć z pestek, a następnie łyżeczką wyskrobać 
miąższ. Pestki wyrzucić, natomiast miąższ 
zblendować na gładką masę. Polać nią ostu-
dzony kisiel i udekorować, np. orzechami.

smacznego!

Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Świąteczne przygotowania czas zacząć
BOŻE NARODZENIE  Jak sprzątać przed świętami, by nie dać się zwariować i nie narobić jeszcze większe-
go bałaganu? O tym przeczytasz w naszym poradniku. Dziś część pierwsza

W mojej rodzinie jedna 
z cioć świąteczne porządki za-
czynała w wigilię o 6.00. Sąsia-
dów budziła porannym trzepa-
niem dywanów. Potem było już 
tylko gorzej. Mycie okien, pra-
nie firan, ścieranie kurzu, mycie 
podłóg, gotowanie wigilijnych 
potraw i pieczenie ciast, a na 
to wszystko ubieranie choinki 
i pakowanie prezentów. Cała jej 
rodzina od świtu stała na bacz-
ność, a dzień spędzała w biegu 
i wariactwie sprzątania. A jed-
nak na czas wigilijnej wieczerzy 
nadchodził upragniony spokój. 
I wcale nie dlatego, że w końcu 
wszyscy mogli usiąść i coś zjeść, 
a dlatego że ciocia ze zmęcze-
nia zwyczajnie zasypiała. Nawet 
przy stole. Tak było co roku, stała 
się anegdotą rodzinną, a mimo 
to przyzwyczajeń nie zmieniła. 
Tylko po co tak męczyć siebie 
i rodzinę, a co za tym idzie psuć 
atmosferę świąt? Lepiej zacząć 
zawczasu i wszelkie prace rozło-
żyć na etapy. Koniec listopada to 
odpowiednia pora, by wszystko 
z głową zaplanować.

Po pierwsze, plan
W kolejnych numerach ty-

godnika będziemy przypominać, 
co należy zrobić w ramach planu 
sprzątania. Ale jest jeszcze inny 
plan, który można przygotować 
w nadchodzący weekend. Cho-
dzi o zakup prezentów świątecz-
nych. Na kartce wypisz, komu 
robisz prezenty i jakie masz 
propozycje dla danej osoby. Je-
śli mają to być składkowe po-
darunki, już teraz porozmawiaj 
z pozostałymi darczyńcami, co 
kupujecie i za ile, i zacznij szu-
kać. Nie czekaj na ostatnią chwi-
lę. Teraz jest dobry moment na 
zastanowienie się i przejrzenie 
ofert na aukcjach internetowych 
czy w internetowych sklepach. 
Zamawiając kurierem przed 15 
grudnia mamy gwarancję, że 
przesyłka dotrze przed święta-
mi. Pomyśl też, w co zapakujesz 
prezenty. W sklepach jest spory 
wybór papierów i toreb prezen-
towych. I pamiętaj, żeby dobrze 
schować upominki przed cie-
kawskimi dziećmi.

Drugi plan, który możemy 
zrobić już teraz, to menu. Spisz 
składniki potrzebne do przy-
gotowania potraw i podziel je 
na te, które trzeba ze względu 

na ich świeżość kupić w ostat-
niej chwili oraz na te, w które 
można zaopatrzyć się już dziś. 
Zapakowane bakalie, proszek 
do pieczenia, cukier, cynamon, 
przyprawy, mak czy kukurydza 
w puszcze to produkty, które 
warto kupić przy okazji codzien-
nych zakupów. 

Wystrój domu
Pomyśl, jak w tym roku 

chcesz ozdobić dom. Bombki 
te same, czy może coś nowego? 
Nadają się te ubiegłoroczne, czy 
w zeszłym roku kot przewrócił 
choinkę? W sklepach jest peł-
no ozdób świątecznych. A jeśli 
planujesz wykonać je sama, po-
przeglądaj różne poradniki czy 
strony w internecie. Zbierz ele-
menty dekoracji – gałązki, wi-
klina, szyszki się nie popsują. 

Pomóż 
innemu mikołajowi
I przy okazji rób porządki. 

Jak? Przejrzyj szafy swoje i swo-
ich bliskich. Wyciągnij z nich już 
teraz rzeczy, które zalegają i są 
już niepotrzebne. Posegreguj 
nienoszoną lub za małą odzież. 
Tę niezniszczoną możesz wysta-
wić na aukcjach internetowych 
i zwyczajnie zarobić na niej na 
nowe prezenty. Tak samo z in-
nymi zbędnymi przedmiotami 
lub zabawkami. Ktoś z pewno-
ścią się ucieszy, jeśli będzie mógł 
kupić coś markowego taniej. Je-
śli nie chcesz wystawiać rzeczy 
w internecie lub zwyczajnie nie 
masz czasu, poszukaj jakiegoś 
komisu w okolicy. Kolejna opcja 
to zapakowanie rzeczy w karto-
ny i oddanie potrzebującym np. 
do PCK.

Taki przegląd to okazja do 
wysprzątania szaf w środku. Po 
wyjęciu zawartości warto wy-
trzeć kurze. Jeśli nie wkładasz 
od razu rzeczy do środka i masz 
możliwość odczekać chwi-
lę, a szafa jest z naturalnego 

drewna, po umyciu jej natrzyj 
wnętrze szmatką nasączoną 
olejkiem lawendowym, który 
doskonale odstrasza mole. Roz-
wieś torebki zapachowe. Mogą 
być kupne lub własnej roboty 
– zapakuj w woreczki suszoną 
lawendę. Do szafki z butami 
możemy kupić specjalny pochła-
niacz zapachów. Po wysprząta-
niu i posegregowaniu ponownie 
układamy w szafach. Jeden etap 
sprzątania mamy za sobą.

Napraw drobne usterki
„Jak powiedziałem, że zro-

bię, to zrobię, nie musisz mi 
co miesiąc przypominać”- któ-
ra z pań nie słyszała tego od 
swojego partnera? No to mamy 
ostatni miesiąc. Najwyższa 
pora, by naprawić obluzowany 
zawias czy inne domowe uster-
ki. Po co walczyć z zawiasami 
czy zapchanym syfonem w wigi-
lię? A jeśli partner kanapowiec 
niereformowalny, mamy jeszcze 
czas, by wezwać przystojnego 
hydraulika. 

Czas na remont
Twój przedpokój odstrasza 

poobijanymi i zabrudzonymi 
ścianami, a przez sezon letni 
nikt nie miał do tego głowy? 
Teraz martwisz się co powiedzą 
goście? To ostatni moment na 
remont i odmalowanie. Warto 
się zastanowić, czy przy okazji 
nie machnąć farbą kuchni czy 
salonu. Spokojnie zdążymy na 
święta.

Pranie tapicerki
Jeśli musimy odświeżyć ka-

napę, wyprać brudną tapicerkę 
lub wykładzinę, a chcemy, żeby 
to zrobiła profesjonalna firma, 
nie ma na co czekać. Trzeba na-
tychmiast dzwonić i zamawiać 
termin. Jeśli będziemy to robić 
sami, warto już teraz zakupić 
środki no i zaplanować dogodny 
termin, by nie kolidował z inny-
mi pracami i naszym rodzinnym 

planem dnia. Pranie kanapy 
w weekend to kiepski pomysł. 
Warto to zrobić któregoś po-
wszedniego wieczora, tak by 
miała ona szansę wyschnąć pod 
nieobecność domowników. Po-
dobnie z dywanem czy wykła-
dziną. Po wypraniu dywanu do-
brym babcinym sposobem jest 
rozłożenie na nim gazet, które 
wchłoną wilgoć. Pamiętaj, żeby 
przed czyszczeniem taki dywan 
porządnie odkurzyć, a najlepiej 
wytrzepać.

Sprzątamy od góry
To złota zasada sprzątania, 

ale zanim od tego zaczniemy, 
zejdźmy najpierw do piwnicy. 
Przejrzyjmy nasze zaprawy. To 
z nich, co idealnie nadaje się na 
święta, odłóżmy na specjalną 
półkę i skreślmy z naszej listy 
zakupowej. W ferworze świą-
tecznych sprawunków kupujemy 
np. gruszki w occie zapominając, 
że ciocia dała nam kilka słoicz-
ków. Warto przy okazji odkurzyć 
też zimowy sprzęt. Umyć sanki, 
wyczyścić narty.

Teraz wskakujemy na drabi-
nę. Lampy, klosze i abażury już 
możemy umyć. Do mycia szkla-
nych wystarczy woda z płynem 
do mycia naczyń i łyżką sody. 
Płuczemy w wodzie z octem. 
Metalowe elementy wycieramy 
miękką szmatką namoczoną 
w wodzie z płynem do czysz-
czenia. Materiałowe abażury 
możemy wyprać w letniej wo-
dzie nawet pod prysznicem, ale 
z lekkim strumieniem wody. Na 
lampę zakładamy wysuszone. 
Żarówki wykręcone przeciera-
my delikatnie wilgotną gąbką 
lub miękką szmatką. Nie nama-
czamy gwintu. 

Gotowe? Za tydzień czeka 
nowa porcja zadań.

(CR)
fot. pixabay/ilustracyjne
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I Ty oddychasz trucizną
JAKOŚĆ POWIETRZA  Polscy celebryci zaangażowali się w kampanię antysmogową. O tym, czy smog nam 
grozi, co możemy zrobić, by go minimalizować oraz jak dochodzić swoich praw 

Przy pogodzie, jaką obec-
nie mamy, nasze miejscowości 
wieczorami spowija gęsta mgła 
zmieszana ze związkami trują-
cymi, bardzo szkodliwymi dla 
naszego organizmu. Smog to 
nienaturalne zjawisko atmosfe-
ryczne, które powstaje poprzez 
zanieczyszczenie powietrza 
wskutek działalności człowieka 
(m.in. niewłaściwego ogrzewa-
nia domów) oraz niekorzystnych 
zjawisk naturalnych: znacznego 
zamglenia i bezwietrznej pogo-
dy. Wchodzące w skład smogu 
związki chemiczne, pyły i znacz-
na wilgotność stanowią zagro-
żenie dla zdrowia człowieka, 
mogą być nawet przyczyną jego 
śmierci.

Ruszyła kampania
O smogu mówi się dużo. 

Ciągle jednak nasze społeczeń-
stwo bagatelizuje ten problem. 
Ludzie wychodzą z założenia, 
że spalenie kilku śmieci nie 
zaszkodzi. Tak myślących jest 
tak wielu, że z kilku spalonych 
śmieci robią się tony, a w po-
wietrzu pojawia się szkodli-
wy smog. Problem jest na tyle 
duży, ze znane postaci z dużego 
i małego ekranu postanowiły 
wesprzeć ogólnopolską kampa-
nię „Pierwsza doba bez smogu” 
swoim wizerunkiem. Są to m. in 
Aleksandra Popławska, Krzysz-
tof Materna, Małgorzata Fo-
remniak, Julia Wieniawa, Magda 
Gessler, Krzysztof Ibisz, Joanna 
Jabłczyńska, ks. Adam Boniecki, 
Anna Skura, Paweł Deląg, Vienio, 
Katarzyna Bosacka, Patrick the 
Pan, Ajgor Ignacy, Wiktor Mro-
zik. Celem kampanii jest poka-
zanie, jak to jest funkcjonować 
bez powietrza. Uczestnicy mają 
za zadanie wstrzymać oddech 
na jakiś czas, co jest filmowane 
i prezentowane w specjalnym 
spocie. 

– Nie chcemy straszyć, 
chcemy uświadamiać. Wierzę, 
że dzięki naszej grze problem 
smogu zaistnieje w świadomo-
ści wszystkich Polaków i stanie 
się ważnym tematem debaty 
publicznej. Niewielkie zmiany 
pomnożone przez miliony po-
prawią stan powietrza jakim 
oddychamy – wyjaśnia autor 
kampanii Mariusz Pitura.

Ponieważ akcja przerosła 
oczekiwania organizatorów, po-
stanowili oni, że może do niej 
dołączyć każdy. Wystarczy na-
grać film, na którym wstrzymu-
jemy powietrze, wstawić go na 
Instagram i oznaczyć @wstrzy-
majsmog. Akcja ma na celu 
zebranie 24 godzin bez zanie-
czyszczonego powietrza. Finał 
pierwszej fazy akcji przypada 
na 5 grudnia br. Właśnie wtedy, 
podczas Szczytu Klimatyczne-
go w Katowicach, odbędzie się 
projekcja 24-godzinnego filmu 
złożonego z wstrzymanych od-
dechów. 

Jest bardzo źle
Akcję tę uruchomiono, po-

nieważ według ostatniego ra-
portu Najwyższej Izby Kontroli 
Polska jest na jednym z pierw-
szych miejsc wśród krajów UE, 
jeśli chodzi o zanieczyszczenie 
powietrza. Europejska Agencja 
Środowiska podała, że rocznie 
z powodu skażonego powietrza 
umiera ponad 46 tys. Polaków! 
Aż 19 polskich miast znajduje 
się na liście 25 najbardziej za-
nieczyszczonych miast Europy. 
Największe zanieczyszczenie 
powietrza jest między innymi 
w takich miastach jak: Opoczno, 
Żywiec, Rybnik, Pszczyna, Kra-
ków czy Nowa Ruda. Nie lepiej 
jest w stolicy, a także w ma-
łych miejscowościach. Golub-
Dobrzyń, Rypin, Wąbrzeźno, 
Lipno czy Brodnicę wieczorami 

również przysłania smog. Go-
lub-Dobrzyń po zamontowaniu 
czujników smogowych trafił na 
ogólnopolską mapę smogową ze 
względu na znacznie przekro-
czone normy. 

Nie bądź bierny
Paląc w piecach śmieci tru-

jemy nie tylko świat, ale i sie-
bie, i swoją rodzinę. Dodatko-
wo niszczymy piec i zapychamy 
przewód kominowy, co może 
doprowadzić do zapalenia się 
sadzy w kominie i pożaru. Takie 
spalanie nie daje wcale energii 
cieplnej. Paląca się guma czy 
plastik daje krótkotrwale ciepło, 
które szybko zanika. My nato-
miast tracimy energię i zdro-
wie.

Za dobre, energetyczne spa-
lanie odpowiada suchy węgiel. 
Mokry nie daje energii, bo tra-
ci ją na osuszanie się w piecu 
i tworzy gęsty, smogowy dym. 
Suchy daje większą energię 
i mało dym. Mało tego, ważne 
jest, jak rozpalamy. Nie powin-
no się rozpalać „od dołu” pieca 
i zasypywać ognia węglem, bo 
wtedy również tracimy energię 
i tworzymy gęsty dym. Najpierw 
wypełniamy piec węglem i roz-
palamy „od góry”. Jeśli chodzi 
o piece na ekogroszek, powinni-
śmy pamiętać o ich regularnym 
czyszczeniu.

Nie bądźmy bierni, kiedy wi-
dzimy, że z komina sąsiada leci 
smolisty czarny dym. Zacznijmy 
od rozmowy, może pomoże, jeśli 
nie – nie wahajmy się zawiado-
mić straży miejskiej czy policji 
lub urzędu. Oni mogą skontro-
lować, czym jest palone i nało-
żyć mandat. Przykre, jeśli tak 
trzeba zareagować, ale przecież 
naszej i sąsiada rodziny zdrowie 
jest najważniejsze.

Możesz pozwać
Jeśli nie masz już siły na to, 

co wyprawiają sąsiedzi i miesz-
kańcy miejscowości, w której 
mieszkasz, a smog znacznie 
utrudnia życie tobie i twojej 
rodzinie, możesz złożyć pozew. 
Taki ruch wiosną tego roku 
zrobiła aktorka znana z seriali 
„Pierwsza miłość” i „O mnie się 
nie martw” Katarzyna Anku-
dowicz. Jako pierwsza złożyła 
pozew przeciwko miastu i na-
głośniła sprawę. W ślad za nią 
poszli inni.

– Pomysłodawcami akcji je-
steśmy wspólnie z mecenasem 
Radosławem Górskim, obojgu 
nam doskwierał warszawski 
smog i bardzo chcieliśmy coś 
z tym zrobić – mówi Katarzy-
na Ankudowicz. – Nie chcę być 
truta. Mieszkam w Warsza-
wie, ale smog to problem wie-
lu miast. Poziomy alarmowa-
nia i informowania o smogu 
od 2013 r. są w Polsce ustalone 
na absurdalnie wysokim pozio-
mie: średniodobowej średniej 
300 (alarmowanie) oraz 200 
(informowanie) mikrogramów 
pyłu PM 10 na metr sześcien-
ny powietrza. Dla porównania 
we Francji jest to odpowiednio 
80 i 50 mikrogramów na metr 
sześcienny, do tego określane 
w bardziej restrykcyjny sposób. 
Czy zatem Ministerstwo Śro-
dowiska uważa, że Polacy mają 
inne płuca niż Francuzi i u nas 
skutki zdrowotne pojawiają się 
dopiero przy około cztery razy 
wyższych stężeniach pyłu w po-
wietrzu niż u Francuzów? – pyta 
aktorka.

Katarzyna Ankudowicz żąda 
od miasta Warszawa i Skarbu 
Państwa 10 tys. zł, które chce 
przekazać na cele charytatyw-
ne. 

– Pozew oparty jest na 
trzech założeniach – tłumaczy 
Katarzyna Ankudowicz. – Po 

pierwsze, polskie państwo musi 
dbać o stan powietrza. Po dru-
gie, rażące wieloletnie zanie-
dbania państwa doprowadziły 
do tego, że powietrze w Polsce 
nie spełnia unijnych norm, co 
zostało potwierdzone wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości UE 
z 22 lutego 2018 r., który orzekł, 
że Polska naruszyła prawo Unii 
w kwestii jakości powietrza 
przekraczając notorycznie do-
puszczalne wartości stężenia 
szkodliwego pyłu. I najważniej-
sze: z powodu zanieczyszczeń 
dochodzi do naruszenia dóbr 
osobistych mieszkańców Pol-
ski. Chcemy, by za moim i pana 
Tomasza Sadlika pozwami, ru-
szyła fala pozwów obywateli 
Polski, wówczas rachunkiem 
ekonomicznym jasno postawi-
my granicę rządzącym. Bardziej 
opłacalne będzie zajęcie się pro-
blemem smogu niż wypłacanie 
odszkodowań.

Jeśli zatem widzimy, że wło-
darz naszego miasta czy gminy 
niewiele robi w kwestii zwalcza-
nia smogu, również możemy go 
pozwać. Im mniej działań wło-
darza, tym większa szansa na 
naszą wygraną. Adwokat aktorki 
powołuje się na to, że władze, 
które nie podejmują skutecz-
nych działań, aby przeciwdziałać 
zatruwaniu ludzi, łamią prawo. 
Mają bowiem taki obowiązek 
wynikający przede wszystkim 
z Konstytucji RP, ustaw i prze-
pisów prawa wspólnotowego. 
Jego zdaniem, obowiązkiem 
włodarzy są działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza czyli 
kampanie informacyjne, korzy-
stanie z dotacji np. unijnych na 
działania związane z ogranicza-
niem smogu.

(CR) 
fot. archiwum, internet

Aktorka Katarzyna Ankudowicz zachęca do składania pozwów sądowych 
przeciwko władzy w miastach, w których normy smogowe są przekraczane Wiele znanych twarzy polskiej telewizji dołączyło do akcji „Pierwsza doba bez smogu”
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolorowanki dla dzieci
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Adwent – czas oczekiwania
OBYCZAJE  Mamy koniec listopada, a to okres bardzo ważny dla wyznawców religii katolickiej. To czas 
oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa

W dzisiejszym numerze 
chcielibyśmy przybliżyć na-
szym czytelnikom pojęcie Ad-
wentu. Samo słowo pochodzi 
z języka łacińskiego „adwenio”, 
czyli przyjście. Jest ono niero-
zerwalnie związane z uroczy-
stością Narodzenia Pańskiego. 
Pojawiło się w Rzymie w 336 
roku, w dzień przesilenia zimo-
wego tj. 25 grudnia. W państwie 
rzymskim był to Dzień Narodzin 
Słońca Niezwyciężonego. 

Pierwsze wzmianki o przy-
gotowaniu do Bożego Naro-
dzenia – Adwentu pochodzą 
z Francji i Hiszpanii. Wtedy był 
to okres przygotowania ka-
techumenów do przyjęcia sa-

kramentów pierwszej inicjacji 
chrześcijańskiej, czyli chrztu, 
który miał nastąpić 6 stycznia. 
W ramach tego przygotowania 
była asceza, pokuta i rezygnacja 
z zabaw i wszelkich uciech.

W Rzymie Adwent wprowa-
dzono dopiero w VI wieku i pier-
wotnie trwał on 6 tygodni, a od 
pontyfikatu papieża Grzegorza 
Wielkiego już tylko 4 tygodnie. 
Adwent to okres radosnego 
oczekiwania na przyjście Pana. 
Warto jednak podjąć jakieś po-
stanowienia czy wyrzeczenia, 
które pomogą nam w lepszym 
przygotowaniu się do świąt.

Okres adwentu można po-
dzielić na dwie części. Pierwsza 

trwa od początku adwentu do 
16 grudnia. Jest to czas szcze-
gólnego oczekiwania na przyj-
ście Pana. Druga to okres od 17 
grudnia do 24 grudnia, czyli czas 
na przygotowanie się na bezpo-
średnie Narodzenie Pańskie. Na 
adwent składają się cztery nie-
dziele adwentowe, a pierwsza 
z nich to początek roku litur-
gicznego w kościele rzymsko-
katolickim. W okresie adwentu 
w kościele dominuje kolor fio-
letowy. Ołtarz przystrojony jest 
na fioletowo, a szaty kapłanów 
są również takiego koloru. Ozna-
cza on pokutę i przygotowanie 
się do nadejścia Pana. W trzecią 
niedzielę kolor fioletowy może 
być zastąpiony różowym. Na-
bożeństwa poranne nazywane 
są roratami i są odprawiane ku 
czci Św. Marii Panny, która zgo-
dziła się na przyjęcie nowiny od 
archanioła Gabriela, że zostanie 
matką Syna Bożego.

Adwent pokazuje nam po-
stacie Starego i Nowego Testa-
mentu. Możemy wśród nich 
zobaczyć Maryję, Izajasza i Jana 
Chrzciciela. Kościół nawołuje do 
rekolekcji, sakramentu pokuty 
i pojednania. Nie jest to jednak 
czas pokuty jak w Wielkim Po-
ście, ale ma on również charak-
ter czysto refleksyjny. Trzecia 

niedziela nazywana jest nie-
dzielą Gaudete. Ten okres jest 
radosny i związany bezpośred-
nio z przyjściem Pana w Mocy 
Chwały.

Z adwentem są związa-
ne różne zwyczaje i obrzędy. 
Pierwszym z nich jest wieniec 
adwentowy. Składa się on z ga-
łązek choinki ułożonej w formie 
okręgu. Umieszczone są w nim 
cztery świece symbolizujące 
cztery niedziele adwentowe. Co 
niedzielę zapala się jedną świe-
cę. Pierwsza oznacza pokój, dru-
ga jest znakiem wiary, trzecia to 
miłość, a czwarta jest symbo-
lem nadziei. Elementy wieńca 
oznaczają wspólnotę oczekującą 
przyjścia Pana. Każdy z elemen-
tów ma znaczenie. Kolor zielo-

ny to życie i nadzieja. Zapalona 
świeca to nadejście Światłości. 
Okrągły kształt wieńca to z ko-
lei odradzające się życie.

Innym symbolem adwentu 
jest lampion. To rodzaj lampki, 
której boki są w kształcie pro-
stokątów z szybkami przypo-
minającymi gotyckie witraże ze 
scenami biblijnymi. Jest rów-
nież specjalny kalendarz adwen-
towy, w którym zaznaczone są 
poszczególne dni adwentu do 
wigilii Bożego Narodzenia. Wy-
stępuje także świeca roratna, 
która umieszczana jest na pre-
zbiterium obok ołtarza lub na 
ołtarzu Matki Bożej.

(Maw)
fot. ilustracyjne 

(internet)

Region

Wkrótce ruszają nabory 
na zielone szkoły
Samorząd województwa organizuje bezpłatne jednodniowe wycieczki, a także 
pięciodniowe wyjazdy na „zielone szkoły” do parków krajobrazowych. To ofer-
ta dla zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych. Wyjazdy odbędą się 
w 2019 roku, nabory ruszają 1 grudnia.

– To kolejny już cykl atrak-
cyjnych wyjazdów do naszych 
parków krajobrazowych, które 
organizujemy z myślą o eduka-
cji ekologicznej młodzieży oraz 
promocji najatrakcyjniejszych 
przyrodniczo miejsc w naszym 
regionie. Zapraszamy do udziału 
w jednodniowych wycieczkach 
lub dłuższych, pięciodniowych 
wyjazdach, czyli tzw. „zielonych 
szkołach” – mówi marszałek 
Piotr Całbecki. Jednodniowe wy-
cieczki

Krótkie wyjazdy do 8 par-
ków odbędą się w kwietniu 
i maju. Przeznaczone są dla 40 
osobowych grup uczniów i ich 
opiekunów z klas 4-8. Oferta 
skierowana jest do placówek 
edukacyjnych z regionu i gmin 

sąsiednich województw, które 
znalazły się w obszarze parków 
krajobrazowych województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz 
Parku Narodowego Bory Tuchol-
skie. Zajęcia poświęcone będą 
tematyce proekologicznej oraz 
przybliżą uczniom dziedzictwo 
przyrodnicze naszego woje-
wództwa. Zapewniamy trans-
port do parku i z powrotem, 
a na miejscu profesjonalnych 
animatorów zajęć, ciepły po-
częstunek „kuchni polowej” dla 
dzieci i opiekunów oraz konkur-
sy z nagrodami. O uczestnictwie 
w jednodniowej wycieczce de-
cydowało będzie pierwszeństwo 
zgłoszeń. Zgłoszenia można 
przesyłać na adres mailowy wy-
cieczka@kujawsko-pomorskie.

pl od 1 grudnia. „Zielone szkoły”
Pięciodniowe pobyty dzie-

ci i młodzieży szkolnej (wraz 
z opiekunami) w parkach kra-
jobrazowych naszego regionu 
zaplanowano w czerwcu i we 
wrześniu. Zaproszenie kierowa-
ne są do uczniów klas 4-8 szkół 
podstawowych województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz 
gmin z sąsiednich województw, 
które znalazły się w obszarze 
parków krajobrazowych oraz 
Parku Narodowego Bory Tuchol-
skie.

Cel to wypoczynek połą-
czony z intensywną edukacją 
przyrodniczą. „Zielone szkoły” 
organizujemy na terenie wyspe-
cjalizowanych ośrodków edu-
kacji ekologicznej. Zapewniamy 

zakwaterowanie, wyżywienie, 
transport, pomoce dydaktyczne 
oraz zajęcia z zakresu edukacji 
ekologicznej, a także gry tere-
nowe na terenach parków krajo-
brazowych. Programy pobytów 
opracowali „zieloni edukato-
rzy” we współpracy z lokalnymi 

Brodnicki Park Krajobrazowy, 3-7 czerwca 2019 r., 

Brodnicki Park Krajobrazowy, 16-20 września 2019 r., 

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, 3-7 
czerwca 2019 r., 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, 10-14 
czerwca 2019 r.,

Krajeński Park Krajobrazowy, 3-7 czerwca 2019 r., 

Nadgoplański Park Tysiąclecia, 10-14 czerwca 2019 r., 

Tucholski Park Krajobrazowy, 10-14 czerwca 2019 r., 

Tucholski Park Krajobrazowy, 9-13 września 2019 r., 

Wdecki Park Krajobrazowy, 10-14 czerwca 2019 r., 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, 16-20 
września 2019 r.,

Harmonogram wyjazdów:

przedsiębiorcami działającymi 
w branży turystycznej.

Formularze zgłoszeniowe 
należy przesyłać na adres zielo-
naszkola@kujawsko-pomorskie.
pl od 1 grudnia. Decyduje kolej-
ność zgłoszeń. 

(ToB)
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Legioniści na Pomorzu
XX wiek  W 1920 roku teren Pomorza do Polski przyłączył m.in. 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich. 
Kawalerzyści odwiedzili Golub i Wąbrzeźno w styczniu 1920 roku

Ułani – chłopcy 
malowani
Pierwsze zawiązki polskiej 

jazdy powstały w Oddziałach 
Konnych lwowskiego i kra-
kowskiego „Sokoła” w zaborze 
austriackim. Niezależna od 
formacji sokolich organizacja 
„Strzelec” utworzyła konny 
oddział, który potem otrzymał 
nazwę 1 Szwadronu Kawalerii 
Legionów. Oprócz tego w Kra-
kowie zawiązały się dwa konne 
oddziały, 2 i 3 szwadron kawa-
lerii Legionów, które w czerw-
cu 1915 r. połączyły się tworząc 
Dywizjon Kawalerii Legionów. 
Również w tym samym mie-
siącu koło Piotrkowa sformo-
wano 5 i 6 szwadron kawalerii. 
Z tych szwadronów, oraz od-
działu karabinów maszyno-
wych i patrolu telefonicznego 
w październiku 1915 r., zorga-
nizowany został II Dywizjon 
Kawalerii LP. 10 listopada 1915 
r. doszło do połączenia się tych 
dwóch dywizjonów i powstał 
wówczas 2 Pułk Ułanów Le-
gionów Polskich. Początkowo 
w skład jego wchodziły 4 szwa-
drony, a szwadron składał się 
z 4 plutonów po 24 ułanów każ-
dy. Manifest dwóch cesarzy, 
niemieckiego i austriackiego 
z 5 listopada 1916 r. zapocząt-
kował kryzys w szeregach Le-
gionów. Pułk ułanów odmówił 
złożenia przysięgi na wierność 
cesarzowi i 18 lutego 1918 r. 
został rozwiązany. Po upad-
ku Austrii odrodził się w Kra-

kowie 2 listopada 1918 r. jako  
2 Pułk Ułanów Wojska Polskie-
go.

w walkach o granice
Bazą organizacyjną odra-

dzającego się 2 pułku ułanów 
Wojska Polskiego stały się ko-
szary na Zakrzówku pod Kra-
kowem. Nowo sformowany 
i uzbrojony oddział wysyłano 
na front. 9 listopada 1918 r. 
jako pierwszy wyruszył plu-
ton, który walczył pod Lwo-
wem, Stawczanami, Basiówką 
i Bartałowem. W czerwcu 1919 
r. powrócił do pułku już jako 
szwadron. Na front do Mało-
polski Wschodniej w dniu 3 
grudnia 1918 r. wyruszył pół-
szwadron, a w styczniu 1919 r. 
wyruszyły pozostałe szwadro-
ny. Pułk jako zasłużony w bo-
jach legionowych 1 stycznia 
1919 r. otrzymał „gwardyjskie” 
miano – 2 Pułk Szwoleżerów. 
3 i 4 szwadron, jako dywizjon, 
odeszły z pułku 30 stycznia 
1919 r. na front cieszyński, 
gdzie pełniły służbę zwiadow-
czą i brały udział w akcjach 
pod Skoczowem i Kończycami. 
Dozorowały również linię Wi-
sły. Szwadron zapasowy pułku 
został w marcu 1919 r. przenie-
siony do Brzezia pod Włocław-
kiem.

20 czerwca 1919 roku Mini-
ster Spraw Wojskowych, gene-
rał porucznik Józef Leśniewski 
dla upamiętnienia szarży pod 
Rokitnem nadał pułkowi na-
zwę „2 Pułk Szwoleżerów Ro-

kitniańskich”. Koncentracja 
wszystkich oddziałów pułku 
nastąpiła w sierpniu 1919 r. 
w Bielsku, oraz rejonie Bol-
ska Cieszyńskiego i wówczas 
pułk zaczął działać jako całość. 
W październiku transportami 
kolejowymi przerzucono pułk 
w rejon Lipna na Kujawach. 23 
października 1919 r. utworzono 
Front Pomorski, którego zada-
niem było przejmowanie Po-
morza z rąk zaborcy pruskie-
go. W drugiej fazie organizacji 
w skład Brygady Jazdy wszedł 
również 2 Pułk Szwoleżerów 
Rokitniańskich. W styczniu 
1920 r. pułk przekroczył w re-
jonie Dobrzynia dawną gra-
nice niemiecką i maszerował 
na kierunku: Dobrzyń – Go-
lub – Wąbrzeźno – Grudziądz 
– Bytoń, oraz 29 stycznia 1920 
r. pod Zblewem na kierunku: 
Kościerzyna – Kartuzy – Wej-
herowo – Puck. Podczas przej-
mowania Pomorza pułk szedł 
triumfalnym marszem przy 
niekończących się owacjach 
i gościnności okazywanej przez 
ludność polską.

Szwadron honorowy re-
prezentował pułk podczas 
uroczystości zaślubin Polski 
z Bałtykiem w Pucku w dniu 
10 lutego 1920 r., a dwa dni póź-
niej również w Gdyni. Przez 
dwa miesiące pułk stacjono-
wał w rejonie Wejherowa, Redy 
i Żarnowca osłaniając granicę 
z Niemcami i z Wolnym Mia-
stem Gdańskiem. W dniach 
10–17 kwietnia 1920 r. pułk 
przetransportowano na Front 
Ukraiński, do Galicji Wschod-
niej. Pułk liczył wówczas oko-
ło 800 szabel i w dniach 20–27 
kwietnia brał udział w ataku 
na Koziatyn, trzykrotnie na-
cierając na dworzec kolejowy 
w tej miejscowości. W rejon 
ten w maju 1920 r. przybyły 
oddziały Armii Konnej Sie-
miona Budionnego, z którymi 
w czerwcu pułk musiał wal-
czyć.

Delegacji pułku 13 czerwca 
1920 r. został w Krakowie na 
Wawelu wręczony sztandar 
pułkowy, z którym uczestni-
czył w dalszych walkach pod 
Szczurowicami ( 26 lipca ), 
Klekotowem ( 3 sierpnia ) i Ra-
dziechowem (13 sierpnia). Pułk 
brał udział w 33 ważniejszych 
i większych akcjach, a swój 
szlak bojowy zakończył 10 
października 1920 r. udziałem 
w zdobyciu Korostenia. Straty 
pułku w kampanii 1920 r. obli-
cza się na 113 poległych, w tym 
6 oficerów, 21 podoficerów i 86 

szwoleżerów.
w kampanii 1939 roku
Podczas letniej koncen-

tracji pomorskich jednostek 
w 1939 r. 2 pułk szwoleżerów 
przebywał w rejonie Czersk 
– Tuchola. W sierpniu wszedł 
w skład Grupy Operacyjnej 
„Czersk”. Pułk powrócił do Sta-
rogardu po otrzymaniu rozka-
zu o mobilizacji z 24 sierpnia 
1939 r. gdzie przyjął rezer-
wistów, oraz otrzymał ludzi 
i konie z Centrum Wyszkole-
nia Kawalerii w Grudziądzu. 
Pułk liczył wówczas prawie 
1100 szabel[8]. Nadwyżki eta-
towe skierowano do Ośrodka 
Zapasowego Brygady w Gar-
wolinie.

W związku ze zbliżającą 
się wojną z Niemcami, Sztab 
Generalny w Warszawie po-
stanowił utworzyć z dwóch 
dywizji piechoty i oddziałów 
towarzyszących tzw. Korpus 
Interwencyjny i skierować go 
na Pomorze. Koncentrującą 
się część tego Korpusu miały 
osłaniać Oddziały Wydzielone 
„Tczew”, „Wisła” i „Starogard”, 
którego trzon stanowił 2 pułk 
szwoleżerów wydzielony z Po-
morskiej Brygady Kawalerii. 
Zadaniem pułku była osłona 27 
DP od północy. Gdyby nieprzy-
jaciel zaczął napierać z półno-
cy, 2 pułk szwoleżerów miał go 
powstrzymać, cofając się na 
południe. Jednak do żadnych 
akcji nie doszło.

29 sierpnia dywizje pie-
choty wchodzące w skład 
Korpusu otrzymały rozkaz 
o wycofaniu się w rejon Kolu-
szek koło Łodzi. 2 pułk szwo-
leżerów powrócił pod rozkazy 
dowódcy Pomorskiej Brygady 
Kawalerii.

30 sierpnia pułk po opusz-
czeniu koszar w Starogardzie 
przeszedł na postój ubezpie-
czony i przyjął ugrupowanie: 
2 szwadron w rejonie Swaro-
żyna z zadaniem zamknięcia 
szosy Starogard – Tczew, 3 
szwadron w rejonie Linowca 
z obowiązkiem zablokowania 
szosy Starogard – Godziszewo 
– Gdańsk. Kierunek Starogard 
– Skarszewy w rejonie rozwi-
dlenia szos ze Starogardu do 
Bączka i Skarszew zamykał 
szwadron kolarzy. Reszta puł-
ku jako odwód rozlokowała się 
w Nowej Wsi, Żabnie i Kręgu (1 
szwadron), oraz Borzechowie 
(4 szwadron). Stanowisko do-
wodzenia pułkiem zorganizo-
wano w Starogardzie.

31 sierpnia w rejonie Go-
dziszewa patrol rozpoznawczy 

pułku z 3 szwadronu wziął do 
niewoli samochód z 3 żołnie-
rzami niemieckimi, którzy za-
błądzili i przekroczyli polską 
granicę.

1 września patrol pułku 
zabrał do niewoli 2 strażni-
ków niemieckich z posterun-
ku granicznego Postołowie. 
Pułk postawiono w stan pogo-
towia marszowego. W nocy z 1 
na 2 września saperzy pułku 
wysadzili most kolejowy na 
Wierzycy pod Nową Wsią, a II 
pluton kolarzy – wiadukt ko-
lejowy pod Skarszewami.

2 września pułk otrzymał 
rozkaz marszu na południe. 
Opuścił rejon Starogardu za-
bierając ze sobą kilku ochotni-
ków. Po dwugodzinnym odpo-
czynku w Lubichowie ruszył 
do Osia przez Drewniaczki. 
W czasie marszu był atakowa-
ny przez samoloty niemieckie, 
co powodowało zamieszanie 
i opóźnienie w marszu. Wy-
słany patrol do torowania dro-
gi przez Osie został ostrzelany. 
W miejscowości Dwór Siero-
sławek dowódca pułku zarzą-
dził odpoczynek. Do punktu 
przeznaczenia pozostało zale-
dwie 15 km. Około godz. 23:00 
jednostkę postawiono w stan 
alarmowy, gdyż groziło jej od-
cięcie dalszej drogi. Na godz. 
1:00 zarządzono zbiórkę od-
działów na szosie Drzycim – 
Dąbrówka. Na zbiórkę przybyło 
nieco ponad 300 szwoleżerów. 
Stanowiło to mniej niż poło-
wę stanu ewidencyjnego puł-
ku. Pozostali nie zdążyli lub 
pomylili drogę, a zaskoczona 
potem przez Niemców zosta-
ła odcięta. Dowódca pułku od 
obecnych odebrał przysięgę 
na sztandar i zarządził wy-
marsz oddziałów. Około 3:00 
od dowódcy brygady otrzymał 
rozkaz osiągnięcia forsownym 
marszem rozwidlenia szos 
w Grucznie i tym samym osło-
nę drogi odwrotu w kierunku 
na Bydgoszcz. Szwadron kola-
rzy pułku jako straż przednia 
brygady, otrzymał zadanie 
opanowania wzgórza w rejo-
nie Gruczna. Stąd ubezpieczać 
miał rejon ześrodkowania bry-
gady od zachodu. 3 szwadron 
ubezpieczał przejście brygady 
na szosę Przechowo – Gruczno. 
Dalej działał jako jej południo-
wa straż boczna. Szwadron 
kolarzy wypierał nieprzyja-
cielskie patrole z Gruczna. Na 
kolumnę marszową od czo-
ła i ze wzgórza na zachód od 
Luszkowa nacierali Niemcy. 
Szwadron kolarzy zaatakował 
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bagnetami piechotę niemiec-
ką. Pod Topolinkiem słabe siły 
wroga zostały rozbite, nato-
miast pod Topolnem rozgorzał 
zacięty bój, gdzie dobrze spisał 
się szwadron kolarzy idący 
w straży przedniej. Poniósł on 
jednak duże straty i stanowił 
już tylko siłę ekwiwalentnego 
plutonu. Idący w straży tylnej 
pluton łączności i 3 szwadron 
zostały odcięte ponosząc duże 
straty w czasie marszu ku Wi-
śle. Część ludzi przeprawiła się 
na drugi brzeg i wieczorem 
dołączyła do pułku. Był wśród 
nich pluton 4 szwadronu. Bry-
gada przy decydującym udzia-
le pułku zdołała przebić się 
z Borów Tucholskich w rejon 
Bydgoszczy.

3 września na szosie Drzy-
cim – Dąbrówka nie stawiły 
się na zbiórkę pułku: 1 szwa-
dron, 4 szwadron (bez pluto-
nu), szwadron ckm (bez pluto-
nu), pluton pionierów, poczet 
sztandarowy, adiutantura puł-
ku oraz tabory. Siły te stano-
wiły większość pułku tj. ponad 
400 szwoleżerów, nie wliczając 
w to 2 szwadronu odkomen-
derowanego do osłony 2 bata-
lionu strzelców. Pododdziały, 
które przybyły na wyznaczone 
miejsce zbiórki z opóźnieniem, 
już nikogo tam nie zastały. 
Część ruszyła na południe 
w rejon Przysierska. Zosta-
ły one zbombardowane i roz-
członkowały się. 1 szwadron 
z plutonem pionierów, adiu-
tantem pułku i pocztem sztan-
darowym ruszył na południo-
wy wschód, gdzie dołączył do 
oddziałów 9 DP i 16 pułku uła-
nów, z którymi zaczął współ-
działać. Oddział ten walczył na 
tyłach wroga ponosząc straty. 
Część żołnierzy dostała się do 
niewoli. Reszta doszła w rejon 
Bydgoszczy i tam się rozwią-
zała. Sztandar pułkowy z 1934 
r. został zakopany w rejonie 
Gródka nad Wdą. Szwadron 
ckm ruszył w kierunku Świe-
cia, a po napotkaniu Niemców 
skręcił na północ w kierun-
ku Grupy. W walkach ponosił 
straty i nocą z 3 na 4 września, 
porzucając sprzęt i konie w re-
jonie Bratwina, przeprawił się 
przez Wisłę i 6 września dotarł 
do Włocławka, do Ośrodka Za-
pasowego pułku. 4 szwadron 
(bez I plutonu) podczas prze-
prawy przez Wisłę w rejonie 
Świecia, atakowany przez lot-
nictwo i broń pancerną został 
rozbity. Za rzekę dotarły tylko 
nieliczne grupki szwoleżerów. 
Również (3 września) na prze-
prawę w Orzechowie szły ta-
bory pułku. 2 szwadron idący 
od Swarożyna w straży tylnej 
2 batalionu strzelców w rejon 
Świecia przybył 3 września 
około godz. 6:00 i wszedł do 
akcji bojowej na południe od 
Przechowa. I pluton walcząc 

z wrogiem umożliwił wycofa-
nie się pozostałym dwóm plu-
tonom przez Kosowo w rejon 
Bydgoszczy i dołączenia szwa-
dronu do pułku. W Kosowie 
I pluton został okrążony przez 
Niemców, walcząc do ostatnie-
go naboju. Ocaleli szwoleże-
rowie wpław przebyli Wisłę. 
Szwadron walczył z nadzwy-
czajnym męstwem, godnym 
pięknych tradycji pułku.

Od 4 do 6 września pod-
oddziały pułku przebywały 
w Łęgowie. Zreorganizowano 
brygadę na Pułk Zbiorczy PBK. 
2 pułk szwoleżerów uzupeł-
niono do stanu dwóch szwa-
dronów liniowych, plutonu 
ckm, szwadronu kolarzy (100 
żołnierzy), plutonu łączności 
i działka ppanc. W dniach 4–6 
września zreorganizowany już 
2 pułk szwoleżerów otrzymał 
zadanie dozorowania Wisły na 
odcinku Solec Kujawski – To-
ruń, a 7 września pułk został 
z niego zwolniony. 2 pułk prze-
szedł do Aleksandrowa Ku-
jawskiego i wówczas do niego 
dołączyły grupy szwoleżerów, 
które w Orzechowie przeszły 
na drugą stronę Wisły. Część 
szwoleżerów wcielono do puł-
ku, a pozostałych odesłano do 
Ośrodka Zapasowego w Garwo-
linie.

8 września pułk osiągnął 
rejon Izbicy, gdzie dowód-
ca pułku nawiązał kontakt 
z dowódcą Armii „Poznań”. 
Pułk Zbiorczy Pomorskiej BK, 
w składzie którego działał 
2 pułk szwoleżerów otrzy-
mał zadanie wzięcia udziału 
w uderzeniu armii na skrzydła 
i tyły nieprzyjaciela. 9 wrze-
śnia pułk nawiązał styczność 
z Podolską Brygadą Kawalerii, 
a 10 września prowadził roz-
poznanie w rejonie Parzęcze-
wa – Piaskowic w kierunku na 
Zgierz nad Bzurą. 11 września 
3 szwadron i szwadron kolarzy 
otrzymały zadanie natarcia na 
Niemców obsadzających Górę 
Ozorkową (Góra Bona). Szwa-
dron kolarzy zdobył wzgórze 
z zaskoczenia i utrzymał je, 
a 3 szwadron wyszedł na tyły 
wroga zagrażając jego stanowi-
skom dowodzenia. Niemieckie 
przeciwnatarcie zostało od-
parte, a zdobyty teren utrzy-
many. Był to jedyny udział 
pułku w tej kampanii w nie-
wymuszonej kontrofensywie 
wielkiej jednostki organizacyj-
nej. W dniach 19–23 września 
resztki pułku przebijały się 
przez Puszczę Kampinoską do 
Warszawy. Wielu szwoleżerów 
zginęło w puszczy lub dostało 
się do niewoli. Część dostała 
się do Warszawy i brała udział 
w jej obronie. 2 pułk szwoleże-
rów przestał istnieć.

oprac. (szyw)
fot. internet / Pamiątko-

wa odznaka Pułku

Wyzwoliciel 
Pomorza

POSTAĆ  W ramach cyklu prezentującego osoby zasłużone 
dla odzyskania przez Polskę niepodległości przybliżamy tym 
razem postać generała Józefa Hallera. To właśnie „błękitny” ge-
nerał wyzwalał wraz ze swoimi żołnierzami Pomorze w stycz-
niu i lutym 1920 roku

Józef Haller urodził się 13 
sierpnia 1873 w majątku Jurczy-
ce pod Krakowem. Co ciekawe 
pochodził w prostej linii od Jana 
Hallera, księgarza i właściciela 
pierwszej w Polsce oficyny wy-
dawniczej w XVI wieku. Wielki 
wpływ na osobowość młodego 
Hallera wywarła atmosfera pa-
triotyzmu i głębokiej religijności 
rodzinnego domu. 

W 1882 rodzina Hallerów 
przeniosła się do Lwowa, gdzie 
młody Józef rozpoczął naukę 
w gimnazjum niemieckim. Po 
ukończeniu gimnazjum wstąpił 
do wojskowej Niższej Szkoły Re-
alnej w Koszycach, a następnie 
do prestiżowej Wyższej Szko-
ły Realnej w Hranicach. Po ich 
ukończeniu studiował na Aka-
demii Technicznej w Wiedniu na 
wydziale artylerii.

Pełnił służbę w Lwowie, Kra-
kowie, Stanisławowie i ponow-
nie we Lwowie w 31 pułku arty-
lerii. Pełnił funkcję instruktora, 
a następnie komendanta w jed-
norocznej ochotniczej szkole ofi-
cerskiej artylerii. Przeprowadził 
reformę nauczania.  Wprowadził 
do szkół oficerskich język polski, 
powołując się na uchwały parla-
mentu wiedeńskiego, które do-
puszczały częściowe używanie 
języka polskiego w wojsku.

Po wystąpieniu z wojska 
Haller poświęcił się pracy spo-
łecznej. Działał aktywnie w ru-
chu spółdzielczym, gdzie osią-
gnął znaczne sukcesy. Związał 
się także z powstającym od 1911 
ruchem skautowym i Towarzy-
stwem Gimnastycznym „Sokół”. 
Haller zajmował się tam m.in. 
militaryzacją, a także spolszcze-
niem ruchu skautowego i prze-
kształceniem go w harcerstwo. 
Prowadził intensywną pracę 
jako instruktor wojskowy: za-
kładał drużyny Sokoła, organi-
zował tajne kursy żołnierskie, 
podoficerskie i oficerskie dla 
młodzieży polskiej. W 1913 wraz 
z kolegami opracował wzory 
oznak i terminów harcerskich, 
z których wiele obowiązuje do 
dzisiaj. Szczególny wkład wniósł 
w stworzenie Krzyża Harcer-
skiego, proponując połączenie 
w nim wzoru Krzyża maltań-
skiego z polskim krzyżem Vir-
tuti Militari.

W czasie I wojny światowej 
organizował polskie wojsko. 
Objął stanowisko II Brygady Le-
gionów Polskich.  W 1918 roku 
protestując przeciwko postano-
wieniom traktatu brzeskiego, 
wraz z podległą mu brygadą 
i innymi oddziałami polskimi 
przebił się przez front austriac-
ko-rosyjski pod Rarańczą i połą-
czył się z polskimi formacjami 
w Rosji. Następnie przedostał się 
do Francji, gdzie stanął na czele 
tzw. „Błękitnej Armii”. 

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, w październiku 
1919 Hallerowi powierzono do-
wództwo Frontu Pomorskiego, 
utworzonego w celu pokojowe-
go i planowego zajęcia Pomorza. 
Zgodnie z planem przejmowanie 
ziem pomorskich rozpoczęło 
się 17 stycznia 1920 od przejęcia 
Golubia przez polskie oddzia-
ły. Poszczególne miejscowości 
przejmowano od wycofujących 
się wojsk niemieckich aż do 11 
lutego 1920, kiedy to ostatni żoł-
nierze opuścili Gdańsk.

W 1920 Haller otrzymał 

funkcję Generalnego Inspektora 
Armii Ochotniczej, przy orga-
nizowaniu której położył duże 
zasługi. W czasie bitwy war-
szawskiej dowodził Frontem Pół-
nocnym. Wchodził też w skład 
Rady Obrony Państwa. 

W okresie międzywojennym 
był aktywnym działaczem orga-
nizacji społecznych. Wycofał się 
z aktywnego życia politycznego. 
W latach 20. wraz z żoną Alek-
sandrą i synem Erykiem osiedlił 
się na Pomorzu, w majątku Go-
rzuchowo koło Chełmna. 

W latach 1936-1939 był jed-
nym z organizatorów i przywód-
ców opozycyjnego wobec rządu 
Frontu Morges. Po wybuchu 
II wojny światowej przedostał 
się przez Rumunię do Francji. 
W czasie wojny pełnił funkcję 
ministra bez teki oraz ministra 
oświaty. Po zakończeniu wojny 
Józef Haller zdecydował się po-
zostać na emigracji i osiedlił się 
na stałe w Londynie, gdzie zmarł 
4 czerwca 1960 w wieku 86 lat.

oprac. (szyw)
fot. internet
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Auto-Moto
Kupię/Sprzedam

Sprzedam Opla Astrę II, rocznik 2000, 
pojemność silnika 1,6, przegląd ważny 
rok, kolor wiśniowy, cena 4200 zł do 
negocjacji. Tel. 721-822-669

Części i akcesoria

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

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

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

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

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

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

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

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel.  
54 280 3001

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mecha-
nika pojazdowa, wulkanizacja, geome-
tria 3D, serwis klimatyzacji, Auto Pomoc 
24h, Skępe, Józefkowo 4, tel. 508 086 766

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

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3001

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

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

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

Mieszkanie na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35a, pow. 65,92m2 z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35B, pow. 48,05m2, cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w Ugoszczu 
(gmina Brzuze), na parterze, z garażem, tel.  
606 173 807

Działka budowlana 30 arów, 10 arów, uzbrojona 
podzielona, tel. 542 897 347

Sprzedam prosiaki 10-tygodniowe, 13 szt., tel. 
508 823 076

Praca
Opiekunka Seniorów w Niemczech! 
Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! 
Darmowy kurs języka niemieckiego w 
Toruniu i w Brodnicy w listopadzie. Po 
kursie - gwarantowane oferty pracy. Za-
dzwoń: 519 690 440, Promedica24

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

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

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

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

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

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

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

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

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

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

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

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

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

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

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

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

Malowanie, gładzie, regipsy, docieplenie podda-
szy, tel. 885 810 599 

Domy weselne/sale

Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

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

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

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel.  
607 981 703

Doradztwo/inwestycje

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

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

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

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

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

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

Edukacja

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

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

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

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E

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

UWAGA!!! ZMIANA ZASAD NADAWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

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

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

Poszukuję pracownika do rozwożenia 
węgla w Wąbrzeźnie, kat. B, tel. 530 
170 270

Poszukuję pracownika do punktu sprze-
daży węgla w Golubiu-Dobrzyniu, tel. 
530 170 270

Mechanika maszyn i urządzeń produk-
cyjnych-atrakcyjne warunki zatrud-
nienia i umowa o pracę, Alpha Dam  
Sp. z  o.o., 87-207 Dębowa Łąka 45, e-mail:  
info@alphadam.com,  tel. 56 646 2007 

Zatrudnię kierowcę C + E na kraj, weekendy wol-
ne, Kowalewo Pomorskie, tel. 662 568 782

Poszukujemy pracowników produk-
cji do Ostaszewa k. Torunia, 2 zmia-
ny, umowa o pracę, darmowy dowóz 
do pracy, premie do wynagrodzenia. 
Szczegóły 608549221 lub 606773819

Rolnictwo
Maszyny

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

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

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

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

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

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

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, C-330, 
C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wąbrzeźno, ul. 
Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 
56 689 10 75

Zwierzęta

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

Kupię knury, maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówka, przelew, waga, tel. 725 804 742

Transport koni oraz bydła, wystawiam 
Faktury Vat, tel. 609 092 360

Sprzedam jałowicę cielną, termin wycielenia 28 
lutego 2019, tel. 782 531 167

Inne

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

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

Usługi
Auto handel/komisy

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam krajżega+silnik 5,5 kw, wóz kon-
ny, beczka do wody 1000l, Wielgie, tel.  
54 289 73 47

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe, rozpał-
kowe, stemple budowlane drewniane, możliwy 
dowóz, tel. 605 338 356

Sprzedam przyczepę 3,5 sztywna, kamień polny, 
tel. 782 531 167 
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A
O

 G
 Ł

 O
 S

 Z
 E

 N
 I 

E

R
 E

 K
 L

 A
 M

 A

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

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

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony 
nowe i używane, akumulatory, felgi stalowe 
i aluminiowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel.  
728 989 861

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

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

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

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

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

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

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

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

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowic-
kiego holdingu węglowego, Brodnica, tel.  
56 498 23 39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubezpieczenia
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, Kowale-
wo Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel. 
517 710 660

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

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

Finanse/bankowość

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

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

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

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

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

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

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

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

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

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

Komputery/IT

Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskal-
ne, terminale płatnicze, programy Insert, tel.  
600 483 434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 101

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

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

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

Moda i uroda

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

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

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

Nowo otwarty salon z firanami za-
prasza do Golubia-Dobrzynia, ul. Pił-
sudskiego 14/1 (naprzeciw Policji). 
Szeroki wybór firan, zasłon, pościeli, 
obrusów, ręczników i kołder. Szyjemy 
na wymiar. Pomiar u klienta gratis, tel.  
509 656 946, Facebook : Firanex Wy-
strój i Aranżacja Okien

Myjnie

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

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

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

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

CHOINKI
Drzewka bo¿onarodzeniowe
Œwierk pospolity 1,5 - 2,5 m
Bardzo du¿y wybor
Mo¿liwoœæ zaznaczenia choinki wczeœniej i 
odbiór przed œwiêtami
Sprzeda¿ detaliczna i hurtowa
Wycinamy tylko na ¿yczenie klienta
Handlowy M³yn k. Golubia-Dobrzynia
Wiêcej informacji pod numerem telefonu:
608 437 630 lub 785 972 679
Zapraszamy
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– Zacznijmy od Iskry. 
W poprzednim sezonie rzu-
tem na taśmę wywalczyli-
ście utrzymanie w okręgówce 
mimo tego, że przed rundą 
wiosenną zmienił się prawie 
cały skład. Jak wyglądała sy-
tuacja kadrowa przed startem 
tego sezonu? Z jakimi proble-
mami się Pan borykał?

– Przed startem nowego 
sezonu sytuacja kadrowa wy-
glądała bardzo źle. Zespół prak-
tycznie był budowany od nowa, 
ponieważ podobnie jak w prze-
rwie zimowej odeszło kilku za-
wodników. Już wtedy mieliśmy 
bardzo wąską kadrę i miałem 
do dyspozycji praktycznie tylko 
juniorów i młodzieżowców. Pro-
blemów było oczywiście o wiele, 
wiele więcej.

– Pierwsze dwa spotkania 
przyniosły sromotne porażki. 
Co było powodem aż tak wy-
sokich przegranych?

– Złożyło się na to wiele 
czynników. Część zawodników 

nie była jeszcze odpowiednio 
przygotowana do gry, ponie-
waż dołączyli do drużyny tuż 
przed startem ligi. Jeszcze inni 
nie mieli do końca dopiętych 
spraw transferowych, a prócz 
tego dziesiątkowały nas kontu-
zje i obowiązki służbowe zawod-
ników.. Kadra była tak wąska, że 
na pierwszy mecz pojechaliśmy 
w 10., a 11 zawodnik dojechał 
podczas meczu. Brakowało nam 
zgrania, stabilizacji i przede 
wszystkim doświadczenia, bo 
jak wspomniałem wcześniej, 
miałem do dyspozycji głównie 
młodych, nieogranych jeszcze 
zawodników.  Większość bra-
mek traciliśmy w końcowych 
minutach bo część zawodników 
nie wytrzymywała kondycyjnie 
90 minut gry, jednak mimo to 
widziałem że się starają, za co 
bardzo im dziękuję.

– Po porażce ze Sporti-
sem Łochowo gruchnęła wia-
domość, że wycofujecie się 
z rozgrywek. Co było tego 

powodem? Rozmawiał pan po 
tym fakcie z drużyną? Jak oni 
na to zareagowali?

–  Oczywiście że rozmawia-
łem z zawodnikami, bo to bezpo-
średnio ich dotyczyło. Chłopacy 
byli podłamani takim obrotem 
spraw, w większości chcieli grać 
i walczyć dalej. Zdawaliśmy sobie 
sprawę że na wszystko potrzeba 
czasu i że podobnie jak w prze-
rwie zimowej musimy się zgrać 
i odpowiednio przygotować do 
poziomu i tempa ligi. Powodów 
wycofania drużyny było wiele, 
ale zarówno ja jak i zawodnicy 
chcieliśmy dalej grać. Niestety 
nie mieliśmy wpływu na decy-
zje które zapadły. To był trudny 
moment dla klubu i szkoda że 
to wszystko tak się skończyło. 
Chciałbym w tym miejscu po-
dziękować tym wszystkim mło-
dym chłopakom za zaangażowa-
nie i serce jakie włożyli w grę dla 
Iskry Ciechocin. 

– Czy uważa Pan, że se-
niorska piłka w Ciechocinie 
wróci już w przyszłym sezo-
nie?

– Myślę, że przy odpowied-
nim zarządzaniu jest to jak naj-
bardziej możliwe. 

– Przejdźmy teraz do Sa-
turna Ostrowite. Zeszły se-
zon zakończyliście na trzecim 
miejscu w sześciodrużynowej 
lidze, która była dość spo-
laryzowana – trzy drużyny 
walczące o awans i trzy będą-
ce dostarczycielami punktów. 
W tym sezonie gracie w 16-
zespołowej lidze. Które roz-
wiązanie jest pana zdaniem 
lepsze?

– Oczywiście że rozwią-
zanie z połączeniem obu grup 
jest dużo lepsze z perspektywy 
sportowej i logistycznej. Granie 

po kilka razy z tym samym ze-
społem, tak jak w zeszłym sezo-
nie, było bez sensu.  Uważam, że 
teraz jest dużo większy poziom 
i lepsza mobilizacja na kolejne 
spotkania. 

– Jakich dokonaliście 
wzmocnień przed startem se-
zonu?

– Do drużyny dołączyło kil-
ku zawodników z Płonnego oraz 
dwóch wychowanków Saturna. 
Pożegnaliśmy się też z kilkoma 
zawodnikami, którzy grali dla 
nas w ubiegłym sezonie.  

– Weszliście w rozgrywki 
z przysłowiowego buta, wy-
grywając pięć meczów z rzę-
du. W czym tkwił sekret tak 
spektakularnej formy?

– Przygotowania zaczęliśmy 
stosunkowo wcześnie, a ponad-
to solidnie przepracowaliśmy 
okres przygotowawczy. Zawod-
nicy dawali z siebie sto procent 
i dopóki nie zaczęły się proble-
my z kontuzjami, wygrywaliśmy 
mecz za meczem.

– Które ze spotkań rundy 
jesiennej było pana zdaniem 
najlepsze, a które najgorsze 
w Waszym wykonaniu?

– Chyba najlepiej wyglą-
daliśmy w Grudziądzu podczas 
meczu z Wisłą, zakończonym 
wynikiem 3:3. Pokazaliśmy wte-
dy charakter oraz to, że zawsze 
gramy do końca. Najgorszym 
spotkaniem w tej rundzie był 
mecz z Błękitnymi Podwiesk,  
przegrane u nas 1:4. Bramki 
straciliśmy po bardzo prostych 
błędach, a ponadto pozwolili-
śmy tego dnia rywalowi na zde-
cydowanie zbyt wiele. 

– Wiadomo, że trenerzy 
w niższych klasach muszą bo-
rykać się z różnymi proble-
mami, a jednym z nich są pro-

blemy kadrowe spowodowane 
kontuzjami i obowiązkami za-
wodowymi. Jak to wyglądało 
jesienią w Saturnie?

–  Jesień w Saturnie nie 
była dla nas łaskawa. Kontuzje 
i sprawy osobiste zawodników 
zmuszały nas do częstej rotacji, 
tak składem jak i ustawieniem. 
Jednak mimo to nasza gra i wy-
niki były bardzo dobre, czego 
dowodem jest drugie miejsce 
w tabeli.

– Jak wygląda plan przy-
gotować do rundy wiosennej? 
Kiedy wznawiacie treningi? 
Czy planujecie jakieś wzmoc-
nienia? Czy jacyś zdolni mło-
dzi piłkarze pukają do bram 
pierwszej drużyny?

– Treningi wznowimy w lu-
tym, a w okresie zimowym 
będziemy się spotykać na hali 
w Gałczewie. Co do wzmocnień, 
czas pokaże. Młodzi zawodni-
cy, którzy do nas dołączyli to 
dwóch wychowanków naszego 
klubu – Adam Jeka i Karol Bą-
kowski. Szczególnie ten pierw-
szy zrobił duży postęp. 

– W pana ocenie, na co 
stać i o co powalczy Saturn 
Ostrowite wiosną? Czy awans 
do A-klasy jest realny?   

– Drużyna Saturna Ostro-
wite zrobiła bardzo duży postęp 
i cały czas się rozwija, dlatego 
na wiosnę będziemy się liczyć 
w walce o awans. Nie można 
jednak zapomnieć, że w lidze 
jest 16 zespołów i musimy być 
odpowiednio przygotowani do 
każdego spotkania rundy re-
wanżowej. Chciałbym bardzo 
podziękować prezesowi i za-
wodnikom za udaną rundę oraz 
owocną współpracę.

Rozmawiał: (LB)
fot. archiwum

Wiosną powalczymy o awans
PIŁKA nOżnA  O problemach i nagłym wycofaniu się z ligi Iskry Ciechocin, a także o udanej jesieni 
i planach na rundę wiosenną Saturna Ostrowite rozmawiamy z trenerem obydwu ekip, Kamilem Falkie-
wiczem

Hokej

Nie tylko mecz
W 1934 roku rozegrano jeden z meczów hokejowych 
między Wąbrzeźnem a Golubiem. Udało nam się od-
naleźć piękną relację z tych zawodów, napisaną przez 
jednego z hokeistów wąbrzeskich.

Pierwszym zadaniem było 
dotarcie z Wąbrzeźna do Go-
lubia. Cel osiągano pociągiem. 
Najpierw należało udać się do 
Kowalewa i tam przesiąść na 
pociąg do Golubia.

– Zdążyliśmy. Wszyscy ode-
tchnęli. Przecież pół drogi na 
dworzec biegiem, a pół szyb-

kim, żołnierskim krokiem, to 
nie byle co dla drużyny hokey-
owej, obarczonej łyżwami, kija-
mi, butami i wszelkim sprzętem 
sportowym. Ale nie było czasu 
na odpoczynek, gdyż właśnie 
wpadł na stację pociąg, który 
miał nas zawieźć do Golubia po 
nowe laury...

Sportowcy nie mieli luk-
susów. Podróżowali skromnie, 
w przedziale trzeciej klasy. Po 
drodze umilali sobie czas śpie-
wając ówczesne przeboje. W Ko-
walewie przesiedli się na pociąg 
do Golubia. Podróż wlokła się 
niemiłosiernie. Oto jak to wy-
glądało:

– Wsiadamy do expressu 
Kowalewo-Golub. Gwizdek i je-
dziemy, a raczej wleczemy się. 
Zaczynają padać zakłady – kto 
by prędzej był w Golubiu, nasz 
bramkarz „Grubas” czy pociąg. 
Ale na nieszczęście „Grubaso-
wi” nie chciało się tego stwier-
dzić, gdyż właśnie zapychał się 
śniadaniem no i zakład upadł. 
Wreszcie dojechaliśmy. Na 
dworcu czekała już na nas elita 

sportowców Golubia z KS Victo-
ria. Z pompą zaprowadzono nas 
do Hotelu Centralnego, gdzie 
złożyliśmy bagaż. Odpoczynek, 
nabożeństwo, śniadanie, poga-
wędki na temat zawodów. Oto 
jak spędziliśmy przedpołudnie.

Drużyny zagrały mecz na 
zamarzniętej Drwęcy. Wąbrzeź-
no wygrało 3:0. W przerwie wy-
stąpiła wąbrzeska para jazdy fi-
gurowej. Najważniejsze nie były 
jednak sportowe emocje, a at-
mosfera takich meczów:

– Po meczu gospodarze 
mimo porażki zachowali się jak 
prawdziwi gentelmani. Nie dość, 
że przyjmowali nas jak rodzo-
nych braci, ale żeby nam osło-
dzić zwycięstwo – zapoznali nas 
z miejscowymi sportsmenkami. 

I zaczął się drugi mecz na ser-
ca, ale tu zwycięstwo odniósł 
figlarny kupidynek, który pra-
wił komplementy, robił słodkie 
oczy, dowcipkowali. Królował 
śmiech i humor.  Ale nieubła-
gana chwila odjazdu zbliża się. 
Trudno – kismet. Bractwo gro-
madnie i szczęśliwe ze zwycię-
stwa zdąża na dworzec. Dworzec 
– wskazówka zegara pędzi jak 
szalona. Jeszcze chwilka czasu – 
jeszcze minuta. Pociąg na stacji. 
Czas odjeżdżać. Z okna wagonu 
jeszcze ostatnie pożegnanie „Pa 
Zonia! – Cześć Witold”, Vale Go-
lub! –  Jeszcze wiew pożegnalny 
chusteczkami, ostatnie przesła-
ne ręką pocałunki i wszystko 
znika nam w mroku nocy.

(pw)


