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Trener Drwęcy 
nie poniesie kary 

GOLUB-DOBRZYŃ  Sąd Rejonowy w Toruniu warunkowo 
umorzył postępowanie w sprawie Łukasza Kierzkowskiego, 
obecnego trenera Drwęcy Golub-Dobrzyń. Mężczyzna był 
oskarżony o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle ra-
sowych i etnicznym
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Gmina Radomin
Wszystkie pierwszaki 
to jedna rodzina
W piątek 27 października pierw-
szoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
im. Dziewanowskich w Płonnem 
zostali oficjalnie przyjęci w poczet 
uczniów
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Sprawa ciągnęła się za Kierz-
kowskim od ubiegłego roku. 
Obecny szkoleniowiec Drwęcy 
pracował wówczas jako anima-
tor młodzieży na orliku w Toru-

niu. Mężczyzna w niepochleb-
nych słowach wypowiedział się 
w internecie na temat tureckich 
studentów, którzy zostali pobici 
na Bydgoskim Przedmieściu. 

Zachowaniem trenera zajęła 
się Prokuratura Rejonowa Toruń 
Centrum Zachód, która oskar-
żyła go o publiczne nawoływa-
nie do nienawiści na tle różnic 
narodowościowych i rasowych 
oraz o publiczne nawoływanie 
do przemocy, za co grozi do 
trzech lat więzienia. 

Wyrok zapadł w ubiegłym 
tygodniu. Sąd Rejonowy w Toru-
niu warunkowo umorzył sprawę 
na okres 12 miesięcy. Kierzkow-
ski będzie musiał jednak zapła-
cić 700 zł na cele społeczne. 

– Ubolewam nad tym, że 
niektóre media stronniczo 
przedstawiały tę sprawę, robiąc 
ze mnie rasistę – mówi Łukasz 
Kierzkowski. – Dla mnie naj-
ważniejszy jest wyrok sądu, 
który uważam za sprawiedli-
wy. Zostałem oceniony przez 
pryzmat całego mojego życia, 
sędzia podszedł do tej sprawy 
indywidualnie. Mam bardzo do-
brą opinię wśród wychowanków 
i współpracowników, jestem 

osobą pracującą i spełniam nor-
my społeczne. Poniosłem już 
konsekwencje tego, że napisa-
łem dwa zdania za dużo. Zresz-
tą, przepraszałem za to. Wierzę, 
że sprawa już się zakończy i nie 
będzie apelacji. Teraz chcę po 
prostu skupić się na swojej pra-
cy. 

Wyrok nie jest prawomoc-
ny. 

(ToB)
fot. archiwum
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Golub-Dobrzyń
Wzorowa obywatelka 
wyróżniona
Komendant Powiatowy Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu insp. Dariusz 
Borowiec podziękował kobiecie, 
która zapobiegła tragedii na dro-
dze

POWIAT  Dzień Wszystkich Świętych 

W środę 1 listopada, jak co roku, obchodziliśmy uroczystość Wszystkich 
Świętych. Zanim wierni spotkali się przy grobach bliskich, o porządek na 
cmentarzach zadbali m.in. harcerze z Radomina oraz 113. Golubsko-Do-
brzyńskiej Drużyny Harcerskiej. 

(ToB), fot. (szyw)



Podatnicy, którzy składają 
deklaracje VAT-7 lub VAT-7K od 1 
stycznia 2018 roku będą zobo-
wiązani do prowadzenia elektro-
nicznej ewidencji tego podatku. 
Swój rejestr sprzedaży i zakupów 
VAT będą przesyłać do resor-
tu finansów, jako Jednolity Plik 
Kontrolny. Nowym obowiązkiem 

będą objęte małe firmy oraz rol-
nicy  zarejestrowani w VAT.

W dniach 7, 14, 21 i 28 listopa-
da o 9.00 w w siedzibie Urzędu 
Skarbowego w Golubiu-Dobrzy-
niu będzie można uzyskać więcej 
informacji na ten temat. 

(ToB)

W konkursie mogą wziąć 
udział właściciele gospodarstw 
rolnych oraz osoby gospoda-
rujące z rodzicami, na terenie 
województwa kujawsko-pomor-
skiego. Mogą startować rolnicy 
prowadzący własną, dodatkową 
działalność w ramach gospodar-
stwa. Olimpiada nie jest jednak 
przeznaczona dla osób, które 
dodatkowo pracują poza gospo-
darstwem lub są uczniami szkół 
i uczelni dziennych. 

Uczestnicy będą musieli na-
pisać test zawierający pytania 
z zakresu rolnictwa (60 minut). 
Istnieje możliwość wyłonienia 
laureata powiatowego z posze-
rzeniem eliminacji testowych 

o część ustną. 
– Prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa w konkursie w biu-
rze ODR w Golubiu-Dobrzyniu 
lub telefonicznie: 56 683 26 09, 
723 330 466 – mówi Mariusz Ja-
sieniecki z Powiatowego Zespół 
Doradztwa Rolniczego. 

Finał wojewódzki odbędzie 
się 23 listopada w oddziale KPODR 
w Przysieku. Na zwycięzców cze-
kają atrakcyjne nagrody. Organi-
zatorem konkursu jest Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. Olimpia-
da przeznaczona jest dla rolników 
w wieku od 18 do 40 lat. 

(ToB)
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Po informację 

Sprawdzą wiedzę

Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza mi-
kroprzedsiębiorców z naszego regionu na spotkania 
informacyjno-edukacyjne, które odbędą się w dniach: 
7, 14, 21 i 28 listopada o 9.00.

W czwartek 9 listopada o 10.00 w sali Urzędu Gminy 
Golub-Dobrzyń zostaną przeprowadzone eliminacje 
powiatowe do XXVII Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Golub-Dobrzyń

PowiatWzorowa obywatelka 
wyróżniona

GOLUB-DOBRZYŃ  Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-
Dobrzyniu insp. Dariusz Borowiec podziękował kobiecie, która 
zapobiegła tragedii na drodze
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O sprawie pisaliśmy na ła-
mach CGD kilka tygodni temu. 
Przypomnijmy, kobieta zauwa-
żyła, że po ulicach Golubia-Do-
brzynia porusza się auto, którym 
może kierować pijana osoba. 
Mieszkanka zadzwoniła na ko-
mendę i zgłosiła swoje podejrze-
nie. Jednocześnie przez cały czas 
jechała za podejrzanym fiatem, 
aż do przyjazdu policji. 

– Gdy policjanci zauważy-
li opisane auto, dali sygnały do 
zatrzymania, jednak kierująca 
nie zareagowała. Zatrzymała się 
dopiero po jakimś czasie. Wtedy 
okazało się, że 47-latka ma w or-
ganizmie prawie dwa promile al-
koholu. Dodatkowo, w policyjnej 
bazie danych widniała ona jako 
kierowca, której sąd zakazał pro-
wadzenia pojazdów na 3 lata za 
wcześniejszą jazdę na „podwój-

nym gazie” – tłumaczy asp. sztab. 
Małgorzata Lipińska z KPP w Go-
lubiu-Dobrzyniu.

W ubiegłym tygodniu miesz-
kance, która zaalarmowała funk-
cjonariuszy, za obywatelską po-
stawę podziękował Komendant 
Powiatowy Policji w Golubiu-Do-
brzyniu. 

– Insp. Dariusz Borowiec, 
wręczając mieszkance miasta list 
gratulacyjny, wraz z upominkiem, 
podkreślił jej profesjonalizm 
w chęci niesienia pomocy innym 
oraz postawę godną naśladowa-
nia dla całego społeczeństwa – 
dodaje Małgorzata Lipińska.

Policja apeluje, aby brać przy-
kład z bohaterskiego zachowania 
mieszkanki Golubia. Każdy z nas 
może zapobiec tragedii. 

(ToB)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń

Drogi budowane i w planach 
Trwa modernizacja drogi gminnej, która połączy asfaltem Sitno z Macikowem. 

Do tej pory asfaltowy odcinek 
między Macikowem a Sitnem koń-
czył się na granicy gminy Zbójno. 

Gmina Golub-Dobrzyń pieniądze 
na remont drogi uzyskała z Lo-
kalnej Grupy Działania „Dolina 

Drwęcy”. Przebudowę rozłożono 
na dwa etapy. Pierwszy kosztuje 
ponad 230 tys zł. Prace w Maciko-
wie wykonuje Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych DROBUD.

Gmina przygotowuje się tak-
że do kolejnych remontów. Miesz-
kańcy Sokołowa i Owieczkowa 
zostali zaproszeni na 3 listopada 
na spotkania, podczas których 
przedstawione zostaną koncepcje 
projektów budowlanych przebu-
dowy dróg w tych miejscowo-
ściach. Zebranie w Sokołowie 
rozpocznie się o 17.00, natomiast 
w Owieczkowie o 19.00.

Tekst i fot. (pw)
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 Problem z aleją bukową przy 
drodze wojewódzkiej nr 534 jest 
znany radnym od dawna. Władze 
gminy już dawno podjęły działa-
nia zmierzające ku wycince drzew, 
jednak nie było zgody na zlikwido-
wanie całej alei. Większość drzew 
jest spróchniała. Istnieją okazy, 
które są już puste w środku. Inne, 
według pracowników urzędu, 
stwarzają wrażenie zdrowych, 
jednak też mają ukrytą próchnicę, 

a na dodatek są słabo zakorzenio-
ne. Gmina Radomin podjęła stop-
niową wycinkę. Aby tego dokonać, 
trzeba znosić ochronę z drzew. 

– Drzewa są w złym stanie. 
Stwarzają zagrożenie dla domów 
i przejeżdżających samochodów 
– przedstawiała opinię radnym 
pracownica urzędu, opiekująca się 
sprawami związanymi z tym pro-
blemem.

Temat wycinki był poruszany 

niejednokrotnie wśród radnych. 
Podczas ostatniej sesji jednogło-
śnie przyjęli uchwałę o zniesieniu 
ochrony z 20 egzemplarzy buków 
znajdujących się przy drodze wo-
jewódzkiej Grudziądz – Rypin. 

Na sesji poruszone zosta-
ły również inne. Przybliżymy je 
w następnym wydaniu naszego 
Tygodnika. 

Tekst i fot. 
Daria Szpejenkowska  

GMINA RADOMIN  Los 20 buków został przesądzony. O wy-
cince zdecydowała Rada Gminy Radomin podczas sesji 31 paź-
dziernika

kolejne drzewa do wycinki
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Ważne decyzje: dodatkowe pieniądze
Grażyna (48 lat) pracuje jako nauczycielka w szkole w Bydgoszczy i jest mamą dwójki dorastających dzie-
ci. Od jakiegoś czasu zastanawiała się nad znalezieniem dodatkowego zajęcia, bo potrzeby finansowe jej 
rodziny gwałtownie wzrosły, od kiedy starszy syn rozpoczął studiaw Warszawie. Trzy miesiące temu zdecy-
dowała się zostać Doradcą Klienta w firmie Provident Polska. Czy jest zadowolona z tej decyzji?

 Ma Pani już pracę, dlaczego szukała Pani dodat-
kowego zajęcia?

Uwielbiam swoją pracę, ale rosnące wydatki zwią-
zane z edukacją moich dzieci spowodowały, że musia-
łam pomyśleć o dodatkowym zajęciu. Praca w szkole 
daje mi możliwość wygospodarowania wolnego czasu 
popołudniami tak, aby nadal trochę go zostało dla mo-
ich najbliższych. Pomyślałam, że warto ten czas warto-
ściowo wykorzystać, żeby pomóc swoim dzieciom.

Dlaczego zdecydowała się Pani zostać Doradcą 
Klienta akurat w Providencie?

Szukałam zajęcia, które da mi szansę elastycznie 
zarządzać swoim czasem,a z drugiej strony wesprze 
nasz budżet domowy. I wtedy zobaczyłam ogłoszenie 
o pracę do Providenta. Pomyślałam: spróbuję! Mam 
w końcu wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, 
umiem rozmawiać z ludźmi, a proszę mi wierzyć - uło-
żyć sobie dobre relacje z uczniami gimnazjum to nie 
lada sztuka. Zdecydowałam się pójść na rozmowę i to 
była bardzo dobra decyzja.

I udało się?
Tak. Przede wszystkim doceniono, że jestem osobą 

otwartą, pozytywnie nastawioną, chętną do rozmów z in-
nymi ludźmi, z szacunkiem podchodzącą do drugiego czło-
wieka. Mój kierownik stwierdził, że właśnie tacy kandydaci 

Na czym polega ta praca? 
Doradca musi zweryfikować, czy dany klient może do-

stać pożyczkę oraz jaka wysokość raty będzie bezpieczna dla 
jego budżetu. Na tej podstawie sprzedaje najlepszą ofertę. 
Później, przez cały okres trwania umowy Doradca spotyka się 
z klientem co tydzień po odbiór raty. Jeżeli np. wystąpią 
przejściowe trudności, doradca pomaga ustalić plan napraw-
czy dostosowany do możliwości finansowych klienta.

A jak rodzina przyjęła to, że została Pani Doradcą 
w Providencie?

Dobrze, bo razem podjęliśmy tę decyzję. Mój starszy syn 
szybko sprawdził w Internecie, że Provident to duża, między-
narodowa firma, notowana na giełdzie i działające w Polsce 
już od 20 lat, że zatrudnia prawie 2000 pracowników i współ-
pracuje z ponad 6000 Doradców. Doszliśmy do wniosku, że to 
musi być poważna firma i warto sprawdzić się w nowej roli.

Dziękuję za rozmowę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Czekamy pod numerem 600 400 378

(opłata wg taryfy operatora).

najlepiej pasują do tej roli. Bo Doradca Klienta to przede 
wszystkim ktoś, kto umie budować dobre relacje z klien-
tami, umie słuchać i sprzedaje ofertę dostosowaną do po-
trzeb i możliwości klienta.

A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y

KOWALEWO POMORSKIE 
Znaleźli podkaszarkę 
Kryminalni wyjaśnili sprawę 

kradzieży podkaszarki, do której 
doszło na terenie ogródków dział-

nA sygnAle kowych w Kowalewie Pom. Poli-
cjanci zatrzymali 54-latka, który 
przyznał się do kradzieży z wła-
maniem do domku letniskowe-
go i wskazał miejsce, gdzie ukrył 
,,fanty”. Odzyskane mienie wróciło 
już do rąk właściciela.            (ToB)
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Nasze sołectwo, 
nasze sprawy

KOWALEWO POMORSKIE  Mlewiec to małe sołectwo znajdu-
jące się około sześć kilometrów od Kowalewa Pomorskiego. Jest 
położone z dala od głównych tras komunikacyjnych. Niektórzy 
z nas jednak wybierają tę drogę, jadąc do Bydgoszczy

Rowerem w Azji 
Przemek Laskowski z Radomina oraz Krzysztof Groth 
poznają Indochiny, podróżując rowerem. Obecnie 
przebywają w Tajlandii i kierują się do Birmy. 

Gmina Radomin

Sołectwem od 20 lat kieruje Je-
rzy Śliwka. W ostatnich wyborach, 
dwa lata temu, nie miał żadnej 
konkurencji. Jak sam mówi, sołtys 
to niewdzięczne stanowisko i na-
prawdę trzeba być społecznikiem, 
aby je sprawować. W sprawowaniu 
tej funkcji pomaga mu żona Anna. 
Posiada własne gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 23 hektarów. Nie 
narzeka na brak pracy.

W sołectwie mieszka około 200 
mieszkańców. Większość z nich to 

ludzie starsi, którzy utrzymują się 
z niewielkiej emerytury rolniczej 
i z dzierżawy swoich gruntów. We 
wsi brakuje młodych ludzi, którzy 
chcieliby pozostać na gospodar-
stwie. 

– Skoro Mlewiec jest małym 
sołectwem to jaki jest jego bu-
dżet?

– Budżet wynosi tylko 15 tys. 
zł. Trzy czwarte, czyli około 9 tys. 
zł przeznaczyliśmy na utrzymanie 
dróg lokalnych. Mamy ich w sołec-
twie około 4,5 kilometra. Najdłuż-
szy jest odcinek relacji Mlewiec 
– Nowy Dwór. Właśnie na tym 
odcinku, o długości 1,2 km, ma być 
położona nawierzchnia asfaltowa. 
W tej chwili trwają przygotowania 
do tej inwestycji. Posiadamy świe-
tlicę wiejską, której koszt utrzyma-
nia to około 1,5 tys. zł. Świetlica nie-
dawno przeszła gruntowny remont 
i jest całkowicie odnowiona. Słu-
ży wszystkim mieszkańcom. Jest 
chętnie wynajmowana na uroczy-
stości rodzinne. Pozostała kwota 
tj. 4,5 tys. zł została przeznaczona 
na wszelkiego rodzaju działalność 
integracyjną.

 – Na czym ta działalność 
polega?

– Życie kulturalne może nie jest 

za bogate, ale wszystko rozbija się 
o środki finansowe. W przyszłości, 
gdy zaczniemy przeznaczać mniej 
pieniędzy na utrzymanie dróg, na 
pewno z kulturą i integracją będzie 
lepiej. W chwili obecnej to skupia-
my się na imprezach dla dzieci. Or-
ganizujemy corocznie choinkę, a la-
tem – Dzień Dziecka. Dla dorosłych 
natomiast są dożynki wiejsko-pa-
rafialne. Nasze sołectwo należy 
do parafii w Srebnikach i święto 
plonów organizujemy wspólnie, na 
przemian –  raz w Srebnikach, in-
nym razem w Mlewcu. 

– Co może pan powiedzieć 
o współpracy z lokalnym samo-
rządem w Kowalewie Pomor-
skim?

– Współpraca układa się bar-
dzo pozytywnie. Nasze sołectwo 
ma swojego opiekuna z ramienia 
gminy, który pomaga nam zała-
twiać wszelkiego rodzaju sprawy 
urzędowe. Moim zdaniem jest 
to dobry pomysł, godny naślado-
wania. Również kontakt osobisty 
z burmistrzem mamy zapewniony 
na bieżąco. Gmina pomaga nam fi-
nansowo, zgodnie ze swoimi kom-
petencjami i możliwościami.

Rozmawiał i fot. 
Marek Wiśniewski

Sołectwem Mlewiec 
kieruje Jerzy Śliwka

W czasie swojej podróży rowerzyści spotkali Polkę – Asię

Jako cel swojej najbliższej 
wyprawy podróżnicy wybrali Pół-
wysep Indochiński. Na tę okazję 
przygotowali trasę, liczącą praw-
dopodobnie ponad 5000 km, któ-
ra obejmie takie kraje jak: Sin-
gapur, Malezja, Tajlandia, Birma, 
Laos, Kambodża oraz Wietnam. 

Co ciekawe, podróżnicy poruszają 
się na rowerach. 

Wyprawę można śledzić za 
pomocą Facebooka. Wystarczy 
odnaleźć profil: Rowerowy Świat.  
Nasz Tygodnik objął patronem tę 
podróż. 

(szyw), fot. nadesłane

Gmina Golub-Dobrzyń

Współpraca trwa 
Pod koniec października delegacja z gminy Golub-
Dobrzyń wizytowała w partnerskiej gminie Trościa-
niec na Ukrainie.

Współpraca obu samorzą-
dów rozpoczęła się wiosną tego 
roku. Goście z Ukrainy byli już 
w Golubiu-Dobrzyniu w maju. 
Wówczas zwiedzali szkoły, świe-
tlice, gospodarstwa rolne oraz 

teren Parku Przemysłowo Tech-
nologicznego we Wrockach. 

W czerwcu nastąpiła rewizy-
ta władz gminy Golub-Dobrzyń 
na Ukrainie. Podpisano wówczas 
list intencyjny o współpracy. Na-

stępnym punktem współpracy 
była wizyta delegacji z Ukrainy 
w okresie dożynkowym. 

Od 23 do 26 października 
przedstawiciele gminy Golub-
Dobrzyń ponownie odwiedzili 
Trościaniec. W skład delega-
cji weszli urzędnicy, radni oraz 
sołtysi. Zwiedzili najważniejsze 
instytucje gminne, dyskutowa-
li o planach na przyszłość oraz 
zwiedzali Lwów. 

(pw)
fot. nadesłane

W szczytnym celu 
22 października w Warszawie został zorganizowany 
Bieg Kobiet ANITA – Zawsze Pier(w)si na dystansie 
blisko 5 km. W swojej kategorii triumfowała Anna Żu-
chowska z Płonnego. 

Gmina Radomin

Impreza biegowa w Warsza-
wie służy nie tylko sportowej 
rywalizacji, ale również promo-
waniu profilaktyki raka piersi. 
Na starcie stają wyłącznie panie. 
Anna Żuchowska zajęła pierw-
sze miejsce w kategorii fala różu. 
Dzięki temu mogła przeciąć różo-
wą wstęgę, wbiegając na metę. 

– Takie imprezy zachęcają 
do ruchu, ale także przypomina-
ją, jak w inny sposób należy dbać 

o zdrowie np. poddając się róż-
nego rodzaju badaniom – mówi 
Anna  Żuchowska. – Warszawski 
bieg był wyjątkowy, ze względu 
na samą ideę, ale także wzorową 
organizację.

Zawodniczka ukończyła za-
wody z czasem: 19 minut i 25 se-
kund. 

(pw)
fot. nadesłane
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Policjanci o bezpieczeństwie jesienią 
GMINA WIELGIE  W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem policjanci opowiadali o tym, jak bez-
piecznie poruszać się po drodze. Spotkanie zorganizowali nauczyciele ośrodka

– Nastała jesień, jest coraz 
chłodniej, często pada deszcz, ale 
przede wszystkim coraz wcze-
śniej na dworze robi się ciemno 
– wyjaśnia Renata Stancelewska 
z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Wielgiem. – Jesienne 
warunki drogowe mają niebaga-
telny wpływ na bezpieczeństwo 
pieszych. Dlatego zaprosiliśmy 
do naszego ośrodka policjantów, 
którzy wyjaśnili, w jaki sposób 
bezpiecznie poruszać się po dro-
dze.

Do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego przy-
jechali: młodszy aspirant Dariusz 
Krzemiński i dzielnicowy starszy 
sierżant Piotr Sipak. 

Funkcjonariusze omówili za-
gadnienia związane z porusza-
niem się po drogach poza obsza-
rem zabudowanym i w obrębie 
miast, przypomnieli dzieciom, 

jak należy prawidłowo przecho-
dzić przez pasy, z sygnalizatorem 
świetlnym i bez niego. 

– Nasi goście zwrócili także 
uwagę na szereg innych zagro-
żeń czyhających na dzieci i mło-
dzież – dodaje wychowawczyni. 
– Poruszyli problematykę uży-
wania środków odurzających, 
spożywania alkoholu przez mło-
docianych, aktów agresji i wan-
dalizmu, którego dopuszczają 
się nieletni. Zwrócili także uwagę 
na potrzebę daleko posuniętej 
ostrożności i nieufności w kon-
taktach z osobami nieznajomy-
mi, zarówno w życiu realnym, jak 
i w internecie.

Na koniec policjanci wręczyli 
wszystkim uczniom opaski od-
blaskowe z zaleceniem codzien-
nego stosowania.

(szyw)
fot. nadesłane

Spotkanie było okazją do przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania po drodze

Policjanci zaprezentowali również sprzęt, który używają w codziennej pracy
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szkolenie to dla nas priorytet
WYWIAD  Ze Zbigniewem Dutkiewiczem, wiceprezesem golubsko-dobrzyńskiego KS-u Piłkarz, o działal-
ności klubu, wychowankach i planach na przyszłość rozmawia Kamil Lewandowicz

W Piłkarzu najważniejsze jest szkolenie, wynik to kwestia drugorzędna Organizowane przez klub sportowe obozy stanowią sporą atrakcję dla młodzieży

– Kiedy KS Piłkarz rozpo-
czął działalność i jak zrodził się 
pomysł na stworzenie drużyn?

– Klub Sportowy Piłkarz Go-
lub-Dobrzyń powstał w 2010 roku. 
Działamy w formie stowarzysze-
nia. Wcześniej w Golubiu-Dobrzy-
niu nie było klubu, który organi-
zowałby treningi i rozgrywki dla 
dzieci. Dlatego część rodziców 
wpadła na pomysł, aby założyć 
klub piłkarski, w którym swoją 
pasję i zainteresowanie piłką noż-
ną mogłyby rozwijać najmłodsze 
pociechy, w wieku od 5 do 12 lat.

– Jakie zespoły zrzesza-
cie zatem obecnie i czy macie 
plany, by poszerzyć ten zakres 
o kolejne sekcje?

– Obecnie w klubie ćwiczy 
160 dzieci, począwszy od kate-
gorii młodzika, orlika, żaka, na 
najmłodszym skrzacie kończąc. 
Zajęcia odbywają się w dziewię-
ciu grupach. Na chwilę obecną 
nie planujemy tworzenia nowych 
sekcji.

– Podstawowym założeniem 
wszystkich trenerów w Piłkarzu 
jest...?

– Trenerzy w naszym klu-
bie przede wszystkim uczą grać 
w piłkę nożną, ale na tym nie koń-
czy się nasza misja. Chcemy, aby 
dzieci w KS-ie, oprócz postępów 
sportowych, rozwijały się również 
mentalnie. Aby wszyscy wyrośli 
na dobrych, ukształtowanych lu-
dzi. Trenerzy nie nastawiają się na 
wynik, ponieważ jest on sprawą 
drugorzędną, a jeśli praca będzie 
dobrze wykonana, wyniki przyj-
dą same. Taka postawa na pewno 
zaprocentuje w przyszłości i nasz 
klub będą opuszczali zawodnicy, 
którzy potrafią dobrze grać w pił-
kę, będą odpowiednio do tego na-
stawieni i będą odnosić sukcesy 
w dorosłej piłce.

– Co zaliczyłby pan do naj-
większych sukcesów klubu?

– Oczywiście nasze drużyny 
wygrywają wiele meczów, tur-
niejów, zajmują pierwsze miejsca 

w rozgrywkach ligowych, ale nie to 
jest najważniejsze. Sukcesem jest 
to, że kilku naszych zawodników 
zostało zauważonych oraz doce-
nionych przez kluby z wyższych, 
poważnych lig i dostało możliwość 
trenowania i rozwoju na jeszcze 
wyższym poziomie, w jeszcze lep-
szych warunkach. Nie można też 
zapomnieć, że KS Piłkarz wychował 
trzech młodzieżowych reprezen-
tantów Polski. Sukcesem jest rów-
nież to, że wszyscy nasi zawodnicy 
zawsze godnie reprezentują klub 
i miasto, są dobrze postrzegani 
czy to w szkołach, na wycieczkach, 
obozach sportowych, czy turnie-
jach i rozgrywkach ligowych. 

– Jeśli wspomina pan wy-
chowanków, stanowiących 
największą klubową dumę, to 
wśród nich na pewno nie może 
zabraknąć Łukasza Bejgera z Le-
cha Poznań. Kto jeszcze zaczy-
nał futbolową przygodę w Pił-
karzu?

– Wielu zawodników spróbo-

wało swoich sił w większych klu-
bach z silniejszych lig i to z powo-
dzeniem, nie tylko Łukasz. Bejger 
i Gabor Grabowski z Legii Warsza-
wa są regularnie powoływani do 
młodzieżowej reprezentacji Polski 
w swoich kategoriach wiekowych, 
co jest dla klubu powodem do 
dumy. Ponadto mamy swoich re-
prezentantów: Bartosza Boniec-
kiego w Pogoni Szczecin, Jakuba 
Wiśniewskiego w Miedzi Legnica, 
Marcela Stanickiego oraz Wiktora 
Pokorowskiego we Wdzie Świe-
cie czy też Marcela Żuławskiego 
w Warcie Poznań.

– Ilu trenerów szkoli mło-
dzież w KS-ie?

– Klub zatrudnia obecnie sied-
miu trenerów. Są to: Kamil Kucz-
kowski (młodzik starszy, rocznik 
2005), Tomasz Niemira (młodzik 
młodszy A, rocznik 2006 i or-
lik młodszy, rocznik 2008), Jakub 
Racki (młodzik młodszy B, rocznik 
2006, żak 2010), Kamil Nowatkow-
ski (orlik starszy A, rocznik 2007), 

Dawid Marski (orlik starszy B, 
rocznik 2007), Łukasz Kierzkowski 
(żak 2009, skrzat) oraz Jacek Le-
wandowski (szkolenie bramkarzy 
w każdej grupie). Każdy z trene-
rów posiada oczywiście niezbędne 
uprawnienia. 

– Kiedy można zatem spo-
tkać zawodników Piłkarza na 
zajęciach?

– Wszystkie starsze ekipy ćwi-
czą trzy razy w tygodniu, a młod-
sze dwa razy. Treningi prowadzimy 
cały rok, zimą są to zajęcia halowe 
na dostępnych w mieście obiek-
tach. Dwa razy w roku, w wakacje 
i ferie zimowe, klub organizuje 
obozy piłkarskie oraz półkolonie 
dla grup młodszych. To zawsze 
wspaniałe doświadczenia, zarów-
no dla samych graczy, jak i dla ca-
łego klubu. Zachęcamy wszystkich 
do zapisów, gwarantując najwyż-
szą jakość szkolenia.

Rozmawiał: 
Kamil Lewandowicz 

fot. nadesłane

Kowalewo Pomorskie

Przedszkolaki buszowały w kuchni
Tajniki kuchni warto poznawać od najmłodszych lat. Takie założenie przyświeca 
cyklicznym spotkaniom uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych 
kowalewskiego Zespołu Szkół z przedszkolakami.

Inicjatorką międzypokole-
niowych lekcji gotowania jest 
Marta Malinowska, nauczycielka 
przedmiotów zawodowych w Ze-
spole Szkół. 

– Moi uczniowie chętni dzie-
lą się swoją wiedzą z przedszko-
lakami i świetnie się nimi przy 
okazji opiekują – mówi Marta 
Malinowska. – Tym razem wizytę 
złożyły nam dzieci z Przedszkola 
im. Marii Dąbrowskiej w Golu-
biu-Dobrzyniu, grupa Odkrywcy 
z zerówki.

Podczas warsztatów w pra-
cowni gastronomicznej dzieci, 
pod czujnym okiem swoich star-
szych instruktorów, przygoto-
wały swojski makaron z sosem 

bolognese, deser-bakuś oraz 
gofry. Wszystko później ze sma-
kiem zjadły.

– Serdecznie dziękuję moim 
uczennicom: Asi Leszczyń-
skiej i Oliwii Słomińskiej z klasy 
czwartej, a także uczniom z klasy 
drugiej: Piotrkowi Szlękowi, Ar-
turowi Żurawskiemu, Dawidowi 
Dunajskiemu, Ola Pokorze, Kubie 
Rożnowskiemu, Patrycji Górnej, 
Pawłowi Falczyńskiemu i Da-
mianowi Stępniowi. Doskonale 
sprawdzili się w roli nauczycieli 
i opiekunów – zaznacza Marta 
Malinowska.

(krzan)
fot. nadesłane

Oliwia Słomińska uczy dzieci, 
jak zrobić domowy makaron Dlaczego należy przesiewać mąkę? Przedszkolaki pytają Piotra Szlęka

Dawid Dunajski cierpliwi tłumaczy przedszkolakom, jak się robi gofry
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W miniony piątek sala gim-
nastyczna w Płonnem pękała 
w szwach. Wśród zgromadzo-
nych gości byli m in. uczniowie, 
rodzice i przedstawiciele samo-
rządu. Dyrektor szkoły Małgo-

rzata Marcinkowska przypo-
mniała dzieciom, jak powinien 
zachowywać się wzorowy uczeń, 
a także skierowała kilka słów do 
rodziców.

– To wy spędzacie z dziećmi 

najwięcej czasu – mówiła dyrek-
tor. – Jesteście najbliżej ich pro-
blemów. Musicie zatem wspie-
rać naszych pierwszoklasistów 
w każdym aspekcie ich młodego 
życia, a także wyrobić w nich 

szkolne nawyki: systematycz-
ność, obowiązkowość i punktu-
alność. Interesujcie się ich doko-
naniami. Dziecko musi czuć, że 
interesuje was jego przyszłość 
i każdej chwili jesteście gotowi 
służyć mu pomocą. 

Uroczystego pasowania 
na ucznia dokonała dyrektor 
Marcinkowska. Następnie wójt 
Piotr Wolski wręczył pierwszo-
klasistom szkolne tarcze, które 
będą przyozdabiać ich codzien-
ny, szkolny ubiór. Po wręczeniu 
słodkich upominków od dyrekcji 
oraz rady rodziców, przyszedł 
czas na występy świeżo upieczo-
nych uczniów. Dzieci zaprezento-
wały wiersze, nie zabrakło także 
popisów wokalnych oraz wystę-
pów tanecznych. Punktem kul-
minacyjnym był układ taneczny 
do piosenki „Czekam na Ciebie” 
zespołu Akcent. Na koniec głos 
zabrał wójt gminy Radomin.

– Jeżeli byłbym nauczycie-
lem, to dziś wystawiłbym każ-
demu z was szóstki. Jesteście 
wspaniałymi dziećmi. Bardzo się 
cieszę, że mogę gościć w szko-

le w Płonnem – przyznał Piotr 
Wolski.

– W tym roku mamy dwu-
nastu pierwszaków, o trzech 
więcej niż w ubiegłym roku – 
mówi dyrektor Marcinkowska. 
– Nasza szkoła od dawna jest 
przystosowana do nauczania 
zintegrowanego. Mamy w kla-
sach nowe meble, ławki, dywany, 
tablice interaktywne oraz dwie 
pracownie komputerowe. Nasi 
pierwszoklasiści radzą sobie bar-
dzo dobrze w dwóch pierwszych 
miesiącach nauki. Już w zerówce 
dzieci mają dodatkowe zajęcia 
w pracowniach komputerowych. 
Jako jedyna szkoła w gminie od 
wielu lat korzystamy z dziennika 
elektronicznego. Również współ-
praca z rodzicami układa się har-
monijnie. Są zawsze skłonni do 
pomocy i chętnie angażują się 
w różne akcje oraz zbiórki.

Po oficjalnej części dzieci 
udały się wraz z rodzicami i dy-
rekcją do przyszkolnego placu 
zabaw, aby posadzić symboliczne 
drzewo.  

Tekst i fot. (LB)

Zgromadzeni goście byli pod wrażeniem występów

Poloneza czas zacząćWójt Piotr Wolski pogratulował pierwszakom fantastycznego występu

Dyrektor szkoły Małgorzata Marcinkowska dokonała pasowania na ucznia

Na twarzach pierwszaków próżno było szukać tremy

Wszystkie pierwszaki to jedna rodzina
GMINA RADOMIN  W piątek 27 października pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich 
w Płonnem zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów
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Gęsina 
na św. MarcinaGęsina

na św. Marcina
rozkład jazdy

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

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

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

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

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

uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy 

oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne przepisy na potrawy z 
gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 

wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 
Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na 
adres mailowy gesina@kujawsko-pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.

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

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

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

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

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

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

kupon zgłoszeniowy

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

Imię i nazwisko: ...........................................................
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d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają 

Otradycje świętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordankach i niecodziennego 
incydentu, który być może dał impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na 

teren imprezy wmaszerowała wojskowa orkiestra dęta, która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej 
przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem gęsi, przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w 
Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi 
wydostały się z ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.

kupon zgłoszeniowy

d 8 lat w woj. kujawsko-pomorskim świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości uzupełniają tradycje Oświętomarcińskie. Zaczęło się od festynu na toruńskich Jordankach i niecodziennego incydentu, który być 
może dał impuls do powrotu gęsiny na stoły. Jak podaje czasnagesine.pl: „Na teren imprezy wmaszerowała 

wojskowa orkiestra dęta, która grała pieśni patriotyczne. Na trasie jej przemarszu znajdował się kojec ze stadkiem 
gęsi, przywiezionych z zakładu badawczo-hodowlanego w Kołudzie Wielkiej, niedaleko Inowrocławia. Gdy 
orkiestra przechodziła obok kojca, nie wiadomo jak, gęsi wydostały się z ogrodzonego terenu i… pomaszerowały za 
orkiestrą.”

Konsekwentne promowanie gęsiego mięsa sprawiło, że od kilku lat możemy je kupić w marketach 
w przystępnej cenie. Wcześniej było rzadko spotykane.
Co roku w ramach marszałkowskiej kampanii organizowane są liczne konkursy. 6 listopada rusza konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, ale 
powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. Jury oceniać będzie estetykę, pomysłowość i 
trafność doboru środków plastycznych w przedstawieniu tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i 
wyróżnienia w trzech kategoriach: do 6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać 
pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 16 listopada 2017 
roku. Liczy się data wpływu przesyłki do organizatora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej. Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 
listopada można nadsyłać relacje (zdjęcia, filmy oraz sprawozdania tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz 
własne przepisy na potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie zostały nagrodzone lub 
wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na adres mailowy gesina@kujawsko-
pomorskie.pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 listopada.
Chcesz pochwalić się, jak rodzinnie świętujesz Dzień Niepodległości na łamach lokalnych bądź regionalnych 
mediów? Wyślij zgłoszenie do 8 listopada do Agnieszki Nowak (Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego), tel. 56/62-
18-590, e-mail: a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl. Chętni mogą liczyć na upominki.
Trwają zmagania dla Czytelników tygodników CGD, CLI, CWA i CRY. By powalczyć o tuszkę, wystarczy ułożyć krótki 
wierszyk o gęsiach bądź gęsinie.
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P
rzysiek pod Toruniem na dwa dni stanie się nie tylko gęsinową stolicą Polski, ale też miej-
scem, gdzie można interesująco spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Zaplanowano m. in. 
połączone z degustacją prezentacje kulinarne w wykonaniu gwiazd (m. in. Magdy Ges-

sler), oferującą wykwintne dania i przekąski gęsią karczmę z muzyką na żywo, strefę dla dzieci 
(z przedstawieniami teatralnymi i atrakcyjnymi warsztatami dla najmłodszych), w której gospo-
darzami będą dbający o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo uczestników animatorzy. Wśród 
dodatkowych atrakcji m. in. ośmiometrowa ścianka wspinaczkowa. Na trasach Bydgoszcz-Przy-
siek-Bydgoszcz i Toruń-Przysiek-Toruń 11 i 12 listopada od 9.30 do 17.00 kursować będą bezpłatne 
autobusy.

Dwudniowy (11 i 12 listopada) Festiwal Gęsiny w Przysieku będzie 
głównym wydarzeniem tegorocznej kampanii „Kujawsko-pomor-
ska gęsina na św. Marcina”

N
ajlepszym wytwórcom produktów gęsinowych, którzy zaprezentują się w Przysieku, przy-
znane zostaną prestiżowe Złote Półgęski. Patronem konkursu, adresowanego do małych 
fi rm oferujących przysmaki z gęsiego mięsa, jest marszałek województwa.

Zapraszamy do udziału w konkursach z cennymi nagrodami. 6 listopada ruszają zmagania pla-
styczne dla dzieci i młodzieży ,,Gęś z mojej wyobraźni”. Prace mogą być wykonane w dowolnej 
technice, ale powinny być płaskie, a ich wielkość nie może przekraczać formatu A3. Jury oce-
niać będzie estetykę, pomysłowość i trafność doboru środków plastycznych w przedstawieniu 
tematu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: do 
6 lat; 7-11 lat; 12-18 lat. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na 

adres Urzędu Marszałkowskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) do 
16 listopada 2017 roku. Liczy się data wpływu przesyłki do organiza-

tora.
Kolejny konkurs dotyczy relacji ze świątecznego obiadu z gę-

siną w roli głównej. Na uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody, między innymi rowery, sprzęt gospodarstwa 
domowego, gry i przybory plastyczne. Od 6 listopada 

można nadsyłać relacje (zdjęcia, fi lmy oraz sprawozda-
nia tekstowe z rodzinnego biesiadowania) oraz własne przepisy na 

potrawy z gęsiny. W zabawie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie 
zostały nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach. Relacje 
należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego 
(Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219) lub elektroniczną (na adres ma-
ilowy gesina@kujawsko-pomorskie.
pl), bądź dostarczyć osobiście do 16 
listopada.
Chcesz pochwalić się na łamach 
lokalnych bądź regionalnych 
mediów, jak rodzinnie świętujesz 
Dzień Niepodległości? Wyślij zgło-
szenie do 8 listopada do Agniesz-
ki Nowak (Biuro Prasowe Urzędu 
Marszałkowskiego), tel. 56/62-18-
590, e-mail: a.nowak@kujawsko-
pomorskie.pl. Chętni mogą li-
czyć na upominki.

Czytelnicy, którzy wygrali tuszki w kon-
kursie „Gęsinowe strofy”, mogą odebrać 
je 4 listopada w Golubiu-Dobrzyniu (lau-
reaci tygodnika CGD; godz. 9.30-10.00, ul. 
Rynek), Wąbrzeźnie (laureaci tygodnika 
CWA; godz. 10.40-11.10, Plac Jana Pawła II), 
Rypinie (laureaci tygodnika CRY; godz. 
13.40-14.10, parking Rypińskiego Domu Kul-
tury, ul. Warszawska 8) oraz Lipnie (lau-
reaci tygodnika CLI; godz. 13.30-14.00, 
parking starostwa, ul. Sierakowskiego 10 
b). Gratulujemy i życzymy smacznego! Za 
tydzień na naszych łamach opublikuje-
my część nadesłanych wierszy.

80 tuszek trafi  do naszych Czytelników!
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Jaja też drożeją

Rękawy w silosie

Po maśle do listy produktów, których ceny poszły 
w górę, dołączyły jajka.

Opróżnianie grawitacyjne silosu wiąże się z koniecz-
nością ręcznego opróżniania z resztek ziarna. Wpro-
wadzane jest rozwiązanie, które ma wykluczyć ten 
problem.

Prawo

Izby rolnicze

Nawożenie

Spis do końca roku 
Do końca roku rolnicy powinni dokonać spisu niektó-
rych zwierząt hodowlanych. 

Paliwożerne rolnictwo 
Samorząd rolniczy jest za zwiększeniem zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolni-
czym. Jak to argumentuje? 

Postawią na ekonawozy 
Unia Europejska chce, by rolnicy częściej stosowali nowoczesne nawozy pocho-
dzenia organicznego.

Rynek 

NowinkiPrzewaga kontraktowa?
RYNEK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi 
sprawę dostaw buraków cukrowych

Zazwyczaj jajka drożały wio-
sną, w okolicach Wielkanocy. Była 
to naturalna tendencja związa-
na z większym popytem. Jednak 
w ostatnich tygodniach ceny jajek 
wzrosły w dramatyczny sposób. 
Niektórzy wieszczą, że przed Bo-
żym Narodzeniem za sztukę trzeba 
będzie zapłacić 1 zł. 

Co stoi za podwyżką? Zdaniem 
ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, to skutek wykrycia fipronilu 
na fermach kur niosek w Holandii, 
Belgii, Niemczech, a następnie w in-
nych krajach UE. Kolejny z powo-

dów to ptasia grypa we Włoszech, 
które były do tej pory największym 
producentem jaj. Do tego ograni-
czenie liczby kur niosek zbiegło się 
w czasie z sezonowym spadkiem 
produkcji jaj.

W niemal każdym państwie 
Unii jajka zdrożały o ok. 30 proc. To 
żadna pociecha, ponieważ u nas są 
bardzo drogie w porównaniu do in-
nych krajów. W Polsce cena za 100 
kg jaj wynosi 178 euro. Drożej, bo 
188 euro za 100 kg, płacono tylko 
w Austrii. 

(pw)

Silosy płaskodenne są zazwy-
czaj tańsze od tych lejowatych. 
Zaletą tych drugich jest łatwość 
opróżniania grawitacyjnego. Są one 
dobre dla gospodarstw, w których 
funkcjonuje duży obrót nasionami. 
Tańsze silosy płaskodenne, nie-
stety, nie opróżniają się tak łatwo. 
Czasem konieczne jest montowa-
nie specjalnych zgarniaczy. 

Jednym z nowych rozwiązań 
technicznych jest GSI FLEXWAVE. 
To nadmuchiwane powietrzem rę-
kawy, które umieszcza się na dnie 
silosu. Gdy zboże przestaje się sy-

pać podczas opróżniania, rolnik 
uruchamia rękawy powietrzne, 
które delikatnie spychają pozosta-
łości zboża do otworu wylotowego. 
W ten sposób znika 99 proc. maga-
zynowanego ziarna. GSI FLEXWAVE 
sprawdza się także w wielkich silo-
sach, gdzie jest w stanie zepchnąć 
100 ton ziarna. Materiał, z którego 
są wykonane rękawy, ma prze-
trwać 30 lat użytkowania. Rozwią-
zanie będzie dostępne na rynku 
w przyszłym roku. 

(pw)

Zgodnie z ustawą o Systemie 
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, 
do jednego z podstawowych obo-
wiązków należy dokonanie spisu 
bydła, owiec, kóz i świń w sta-
dzie co najmniej raz na 12 mie-
sięcy, nie później jednak niż do 31 
grudnia. Spis obejmuje zarówno 
liczbę zwierząt, jak i ich numery 
identyfikacyjne. Rolnik wykonuje 
spis na formularzach. Może się 

po nie udać do powiatowego biu-
ra ARiMR, ale także ściągnąć ze 
stron internetowych agencji lub 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Są łatwe do wypełnienia. 
Wystarczy wpisać numer siedzi-
by stada, datę dokonania spisu, 
liczbę zwierząt oraz ich numery 
identyfikacyjne. Osobne wnioski 
wypełniają hodowcy świń, a inny 
hodowcy bydła, kóz i owiec. Wy-
pełnione druki należy czytelnie 
podpisać i osobiście przekazać 
w terminie 7 dni od dnia doko-
nania spisu do kierownika biura 
powiatowego ARiMR lub przesłać 
pocztą.

(pw)

Trwają prace nad przyszło-
roczną kampanią zwrotów stawki 
podatku akcyzowego do paliwa 
rolniczego. Rząd przygotowuje 
rozporządzenie w tej sprawie i po-
prosił samorząd rolniczy o opinię. 
Ten ostatni ma nadzieję na pod-
wyższenie stawki zwrotu oraz li-
mitu zużycia oleju napędowego na 
1 hektar. Zależy na tym szczególnie 
właścicielom hodowli zwierząt.

– Zdaniem samorządu rol-

niczego, należałoby się również 
zastanowić nad ponownym prze-
liczeniem limitów ilościowych, 
przewidzianych na 1 ha uprawy, 
z uwzględnieniem obsługi stad 
hodowlanych. Obecne technolo-
gie w znacznym stopniu wyelimi-
nowały pracę fizyczną rolnika na 
rzecz pracy maszyn paliwochłon-
nych (m.in. ładowarki, paszowozy) 
– czytamy w komunikacie Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. 

Główny Urząd Statystyczny 
podaje, że najwięcej paliwa po-
chłania uprawa buraka cukrowe-
go, ok. 300 l na hektar. 183 l/ha 
wynosi zużycie przy uprawie ku-
kurydzy na kiszonkę. Dalsze miej-
sca zajmuje uprawa ziemniaków 
(177 l/ha), zbóż (127 l/ha) oraz rze-
paku ozimego (121 l/ha). Najmniej 
paliwożerne są pastwiska. Tu wy-
starczają 33 l/ha.

(pw)

Nowoczesne nawozy sztucz-
ne są skuteczne, ale ich produkcja 
nie jest zbyt przychylna dla śro-
dowiska naturalnego. Pochłaniają 
sporo energii, a poza tym emi-
towane są duże ilości dwutlenku 
węgla. Fosforany zawierają także 
szkodliwy ciężki metal - kadm. 

W różnych krajach Euro-
py istnieją przepisy, które dotąd 

utrudniały sprzedaż nawozów 
organicznych. Wkrótce ma się to 
zmienić. Przygotowywane jest 
prawo, które będzie promowa-
ło nawozy pochodzące z recyc-
lingu. Do produkcji materiałów 
organicznych mają zostać wyko-
rzystane m.in. odpady ściekowe. 
Przy okazji zostaną opracowane 
ogólnoeuropejskie kryteria jako-

ści i bezpieczeństwa takich pre-
paratów. 

Oprócz promowania nawo-
zów organicznych, unijni urzędni-
cy chcą utrudnić życie producen-
tom nawozów sztucznych. Stanie 
się tak po zmniejszeniu dopusz-
czalnych norm kadmu w nawo-
zach. 

(pw)

Urząd ma za zadanie tropić 
nieuczciwą konkurencję. Od pew-
nego czasu napływały do niego 
sygnały o podejrzanym postępo-
waniu producentów cukru, którzy 
rzekomo mieliby wykorzystywać 
przewagę kontraktową wobec do-
stawców buraków.

– W toku postępowania we-
zwano spółkę Südzucker Polska 
do wskazania dostawców, zasad 
doboru kontrahentów oraz przed-
stawienia obowiązujących porozu-
mień branżowych. Przedmiotem 
zainteresowania są w szczególno-

ści sposoby ustalania cen i termi-
nów płatności. Przedsiębiorca jest 
największym producentem cukru 
na południu Polski, skup buraków 
dokonywany jest praktycznie tyl-
ko przez niego. Dlatego może mieć 
szczególnie silną pozycję negocja-
cyjną – informuje UOKiK.

Obecnie urzędnicy analizu-
ją dokumenty, a postępowanie 
prowadzone jest w sprawie, a nie 
przeciwko producentom. Zajmuje 
się nim delegatura UOKiK w Byd-
goszczy. Gdyby podejrzenia się po-
twierdziły, urząd mógłby nałożyć 

karę w wysokości do 3 proc. obro-
tu przedsiębiorcy osiągniętego rok 
wcześniej. 

Przy tej okazji warto dowie-
dzieć się, czym jest tzw. przewa-
ga kontraktowa. Są to, najogólniej 
mówiąc, takie zapisy w umowach, 
które preferują silniejszego z part-
nerów. Przykładem może być np. 
wpisywanie zbyt długich terminów 
płatności, przyznanie tylko jednej 
stronie możliwości rozwiązania 
umowy lub odstąpienia od niej.

(pw)
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Prawo w praktyce
ADWOKAT RADZI  Poruszamy dziś dwie kwestie: odszkodo-
wania za ugryzienie przez psa i dyscyplinarnego zwolnienia 
pracownika, który bez uzgodnienia z szefem udał się na zale-
gły urlop

Kazus 1
Czytelniczka wytoczyła swemu 

sąsiadowi sprawę o zapłatę odszko-
dowania za ugryzienie przez psa. 
Sprawa jest prowadzona bardzo po-
woli od dwóch lat. Zdaniem czytel-
niczki, powinna być rozstrzygnięta 
już wiele miesięcy temu. Czy można 
przyspieszyć rozpoznanie procesu albo 
uzyskać jakąś rekompensatę za to, że 
na wyrok trzeba czekać tak długo?

Istnieje specjalna procedura, 
która pozwala przyspieszyć tok 
procesu. Skorzystać można w ta-
kiej sytuacji z instytucji skargi na 
przewlekłość postępowania. Należy 
jednak pamiętać o tym, iż nie każde 
długotrwałe postępowanie jest po-
stępowaniem przewlekłym. Uzy-
skanie korzystnego rozstrzygnięcia 
może być trudne do osiągnięcia bez 
skorzystania z pomocy adwokata. 
Warto jednak się do niego zgłosić, 
ponieważ - oprócz przyspieszenia 
procesu - strona przewlekle pro-
wadzonego procesu uzyskać może 
również wymierną korzyść finan-
sową. Czemu zatem nie wystarczy 
napisać w skardze, że postępowanie 
długo trwa, aby sąd stwierdził prze-
wlekłość? Strona postępowania nie 
może oczekiwać rozpoznawania 
sprawy niezwłocznie po jej wnie-
sieniu, jest to niemożliwe ze wzglę-
dów organizacyjnych. Po drugie, 
charakter niektórych postępowań 
wymusza długi czas ich trwania. 
Szczególnie wiele czasu potrzeba 
na przeprowadzenie tych procesów, 
w których rozstrzygnięcie wymaga 
przeprowadzenia dowodu z opinii 
biegłych. W innych sprawach dłuż-
szy przebieg postępowania uzasad-
nia konieczność przesłuchiwania 
licznych świadków.

Czasem postępowanie trwa 
zbyt długo nie z winy sądu, a sa-
mych stron procesu, które składają 
liczne pisma, zażalenia czy wnioski 
o odroczenie rozpraw. Najczęściej 
okoliczności wydłużające postępo-
wanie leżące po stronie stron będą 
świadczyły o braku przewlekłości 
postępowania. Aby stwierdzić, czy 
tak jest rzeczywiście, konieczna 
jest jednak z reguły ocena adwoka-
ta znającego realia sądowe.

Warunkiem uznania skargi na 
przewlekłość postępowania za uza-
sadnioną jest wykazanie, że w da-
nej konkretnej sprawie postępo-
wanie trwa dłużej, niż to konieczne 
dla wyjaśnienia tych okoliczności 
faktycznych i prawnych, które są 
istotne dla jej rozstrzygnięcia. 

Sąd rozpoznający skargę oceni, 
czy czynności podejmowane przez 
sąd kontrolowany zabierały odpo-

wiednią ilość czasu, to jest odbywały 
się bez zbędnej zwłoki, która wska-
zywałaby na bezczynność sądu lub 
bezproduktywność jego działań. 
Przewlekłość postępowania wyni-
kać musi zatem z obiektywnie na-
gannej oceny sprawności sądu. Aby 
można mówić o przewlekłości, po-
stępowanie trwać musi zbyt długo 
z przyczyn zawinionych przez sąd. 
Oznacza to jednocześnie, że same 
subiektywne odczucia skarżącego 
nie stanowią przesłanki stwierdze-
nia przewlekłości. 

Trudność samo-
dzielnego sporzą-
dzenia skargi na 
p r z e w l e k ł o ś ć ,  
oprócz tego, że jej 
wymogi formalne 
są mocno wyśru-
bowane, polegać 
może na tym, 
że skuteczna 
skarga powinna 
powoływać się  
na konkretne 
zaniechania lub 
inne przewinienia 
sądu rozpoznają-
cego sprawę, które 
doprowadziły do 
zwłoki. Nie może 
natomiast polegać 
na zakwestiono-
wania ogólnego 
czasu trwania postę-
powania, tylko na wskazaniu 
konkretnych czynności, których 
sąd zaniechał lub dokonał wadli-
wie, powodując w ten sposób nie-
uzasadnioną zwłokę i opóźnienia. 
Wskazać trzeba, w którym miejscu 
postępowania doszło do uchybienia 
w zakresie terminowości bądź pra-
widłowości czynności. Najczęstsze 
przyczyny przewlekłości to: wyzna-
czenie z opóźnieniem terminu roz-
prawy, opieszałe nadawanie biegu 
pismom procesowym oraz nad-
mierne nieuzasadnione przerwy 
między rozprawami. Oprócz nich 
może ona powstać też w wyniku 
przetrzymywania akt przez biegłe-
go bez należytej kontroli sądu czy 
przedłużającego się sporządzania 
uzasadnienia.

Ustalenie czy doszło do prze-
wlekłości postępowania następuje 
indywidualnie w każdej sprawie. 
Nie ma prawnie oznaczonych ter-
minów rozpoznawania sprawy, po 
jakich postępowanie na pewno zo-
stanie uznane za przewlekłe. Może 
być tak, że w identycznej rodzajowo 
sprawie postępowanie trwać będzie 
przez taki sam okres czasu i w nie-
których z tych spraw uzasadnione 

będzie stwierdzenie przewlekłości 
zaś w innych nie będzie ona wystę-
powała. Dużo zależy zatem od tego 
czy prawnik, któremu powierzymy 
sprawę będzie w stanie prawidłowo 
wychwycić uchybienia sądu. 

Jeśli skarga jest zasadna, sąd 
stwierdzi, że w postępowaniu, 
którego skarga dotyczy, nastąpiła 
przewlekłość postępowania. Na żą-
danie skarżącego lub z urzędu sąd 
zaleca ponadto podjęcie przez sąd 
rozpoznający sprawę odpowiednich 

czynności w wyznaczonym 
terminie, chyba że wy-

danie zaleceń jest 
oczywiście zbędne. 

Jakie są dodatkowe 
korzyści? Dla wie-

lu osób najważniejsze 
może być to, że sąd 

uwzględniając skargę 
na żądanie skar-

żącego zasądza 
sumę pieniężną 
od Skarbu Pań-

stwa w maksy-
malnej kwocie 20 

tys. zł, ale nie mniej 
niż 2 tys. zł i nie 
mniej niż 500 zł za 
każdy rok przewle-
kłego postępowania. 
Skarga taka może 
być wniesiona w każ-

dej prawie (cywilnej, 
pracowniczej, karnej itp.). 

Kazus 2
Pan Jacek zatrudniony jest w ma-

łej spółce budowlanej. Szef nie udzielił 
mu urlopu za 2017 r. ani nawet zale-
głego z lat 2016 i 2015, mimo że pra-
cownik wielokrotnie się dopominał 
o urlop. Pan Jacek zdenerwował się 
tym faktem i w końcu, nie czekając 
na jego akceptację, udał się na urlop, 
zawiadamiając o tym szefa SMSem. 
Szef zwolnił pana Jacka w trybie dys-
cyplinarnym. Czy było to uzasadnione 
i ewentualnie jak można obronić się 
przed taką decyzją?

Niestety, zastosowanie tak 
surowej sankcji jest akcep-
towane przez sądy. Szanse 
na obronę zależały będą od 
konkretnych okoliczności 
danej sprawy i tego, jakie 
zwyczaje w zakresie praktyki 
udzielania urlopów panowa-
ły w firmie, w której zatrud-
niony był czytelnik.

Pan Jacek odwołał się 
do sądu, który z pewnością 
zbada wszelkie dokumenty 
dotyczące urlopów, to jest 
plany urlopów, karty urlo-
powe, wnioski o urlop wy-
poczynkowy itp. Zwolnienie 

pracownika w trybie dyscyplinar-
nym wymaga wykazania ciężkiego 
naruszenia obowiązków przez pra-
cownika. Pracodawca dowieść musi 
zatem, że nieobecność pracownika 
w pracy była na tyle ciężkim prze-
winieniem, że uzasadniała dyscy-
plinarne zwolnienie z pracy. Istotną 
okolicznością będzie tu wykazanie 
świadomości pracownika odnośnie 
tego, że ciężko narusza on swoje 
obowiązki. 

Sądy wielokrotnie zajmowały 
się takimi sprawami i analiza tych 
orzeczeń nie jest korzystna dla 
pana Jacka. Przyjmuje się, że oko-
liczność, iż pracodawca poprzednio 
uniemożliwił pracownikowi udanie 
się na urlop w uzgodnionym ter-
minie nie uprawnia pracownika do 
pominięcia uzyskania zgody praco-
dawcy na ponowną próbę wyko-
rzystania urlopu. Jak wiemy, nawet 
zaległy urlop (za rok poprzedni) 
powinien być udzielony najpóźniej 
do 30 września roku następnego. 
Pracownik nie jest jednak władny 
do określenia terminu wykorzy-
stania swego urlopu samodziel-
nie, nawet wtedy gdy pracodawca 
naruszając przepisy prawa pracy 
nie zdążył mu przed 30 września 
udzielić zaległego urlopu z roku 
poprzedniego. 

Czemu tak jest? Każdy urlop 
wypoczynkowy, bieżący i zale-
gły, a także urlop na żądanie, jest 
bowiem udzielany przez praco-
dawcę. Z tej przyczyny nie budzi 
wątpliwości pogląd, iż nieudziele-
nie pracownikowi zaległego urlo-
pu wypoczynkowego w terminie 
określonym przez kodeks pracy 
nie uprawnia go do rozpoczęcia 
po tym terminie urlopu bez zgody 
pracodawcy. Konsekwencją jest, iż 
samo zawiadomienie pracodaw-
cy o rozpoczęciu zaległego urlo-
pu wypoczynkowego nie będzie 
usprawiedliwiło nieobecności pra-
cownika w pracy. Także w przypad-
ku urlopu zaległego wniosek urlo-
powy pracownika jest brany przez 
pracodawcę pod uwagę, ale nie 
jest dla niego wiążący Pracodawca 
może taki wniosek uwzględnić, ale 
nie ma takiego obowiązku. Brak 
uwzględnienia wniosku wiązać się 
będzie najczęściej z niemożnością 
zapewnienia normalnego toku pra-
cy podczas nieobecności wniosku-
jącego o urlop pracownika. Zasadą 
jest zatem, że pracownik, który nie 
czekając na rozpoznanie swojego 

wniosku urlopowego, samowolnie 
opuszcza pracę dopuszcza się cięż-
kiego naruszania obowiązków pra-
cowniczych. Z reguły nieobecność 
pracownika da zatem pracodawcy 
prawo do niezwłocznego rozwiąza-
nia umowy o pracę bez wypowie-
dzenia z winy pracownika. 

Czy wnoszenie sprawy do sądu 
nie miało sensu ? Nie. W pewnych 
okolicznościach decyzja pracodaw-
cy może zostać jednak podważona. 
Będzie to miało miejsce, gdy w da-
nej firmie panuje praktyka pole-
gająca na panowaniu utrwalonego 
zwyczaju sprowadzającego się do 
uwzględniania wszelkich wniosków 
urlopowych zgłaszanych przez 
pracowników z ewentualnym pole-
caniem powrotu do pracy dopiero 
po wyrażeniu sprzeciwu przez pra-
codawcę. W takiej sytuacji, pomi-
mo naruszenia reguł dotyczących 
korzystania z urlopu wypoczynko-
wego, z reguły nie będzie można 
przypisać pracownikowi udającemu 
się samowolnie na urlop znacznego 
stopnia winy. Jedyną szansą wygra-
nej pana Jacka jest zatem wykaza-
nie, że szef co do zasady akceptował 
wszystkie wnioski urlopowe i tylko 
gdy nie chciał zgodzić się na urlop, 
stawiał sprzeciw. Tym samym de-
cyzja pracodawcy zostanie pod-
ważona, a powództwo pracownika 
zostanie uwzględnione. 

Druga opcja to powołanie się 
na naruszanie zasad współżycia 
społecznego i wykazanie, że samo-
dzielne udanie się na urlop było 
reakcją na naruszanie przez praco-
dawcę przepisów o terminie udzie-
lania zaległych urlopów. Szanse na 
taką obronę nie są jednak oczywi-
ste.

Jak powinni zachować się za-
tem czytelnicy, których pracodaw-
cy łamią prawo do urlopów w po-
dobny sposób? Lepiej nie narażać 
się na dyscyplinarkę jak pan Jacek, 
lepszym rozwiązaniem wydaje 
się skorzystanie z usług adwokata 
i podjęcie odpowiednich kroków 
wobec pracodawcy, względnie ano-
nimowe zgłoszenie istniejących 
naruszeń prawa przez pracodawcę 
w Państwowej Inspekcji Pracy. 

adw. Anna Krawczyk-Koźmińska
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Utwory rosyjskiego poety, 
prozaika i kompozytora wyko-
na trio: Piotr Kajetan Matczuk 
(śpiew, gitara akustyczna), Piotr 
Augustynowicz (gitara akustycz-
na) i Tomasz Imienowski (gitara 
basowa). 

– Muzycy dołożyli starań, 
aby wybrać pieśni i ballady przy-
padające do gustu szerokiej pu-
bliczności – informuje Ośrodek 
Chopinowski w Szafarni. – Wi-

dzów czeka 90 minut wzruszeń, 
zadumy i śmiechów, powrotu 
do lat młodości oraz niesamo-
witych wrażeń zafundowanych 
przez trójkę muzyków kochają-
cych twórczość Bułata Okudża-
wy.

Występy są planowane 
o godz. 14.30 i 17.00. Bilety w ce-
nie 15/20 zł można zarezerwo-
wać elektronicznie lub telefo-
nicznie (56 682 79 30). Więcej 

na stronie internetowej www.
szafarnia.art.pl. 

Na oba koncerty będzie 
można dojechać Chopin Busem. 
O 13.50 i 16.20 zostanie on pod-
stawiony pod Starostwo Powia-
towe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. 
1000-lecia 25. Przejazd jest dar-
mowy. Powrót około pół godzi-
ny po koncercie.

(ToB)

Szymon Hołownia ma na 
swoim koncie kilkanaście publika-
cji z dziedziny teologii. Zadebiuto-
wał w 2004 roku książką „Kościół 
dla średnio zaawansowanych”. 
Opisał w niej m.in. kościelną oby-
czajowość. Dowiemy się z niej np. 
w jaki sposób księża przygotowu-
ją się do kazań, nie zabrakło też 
ciekawych anegdot. W kolejnych 
latach Hołownia sukcesywnie 
powiększał swój dorobek literac-

ki, wydając m.in. „Monopol na 
zbawienie”, „Ludzi na walizkach. 
Nowe historie”, „Jak robić dobrze” 
czy „Świętych codziennego użyt-
ku”. 

W tym roku w księgarniach 
pojawił się zbiór felietonów pt. 
„Instrukcja obsługi solniczki”. 
Publicysta jest dwukrotnym lau-
reatem nagrody Grand Press. 
W 2006 roku został wyróżniony 
w kategorii „Wywiad” za rozmo-

wę z ks. prof. Jerzym Szymikiem 
pt. „Niebo dla gołębi”. Rok póź-
niej otrzymał nagrodę za wywiad 
z etykiem i filozofem dr. Kazimie-
rzem Szałatą, zatytułowany „Pa-
mięta Pan Hioba”? 

Hołownia ma także bogate 
doświadczenie radiowe i telewi-
zyjne. Pod koniec lat 90. był redak-
torem działu kulturalnego „Gaze-
ty Wyborczej”, a także felietonistą 
i redaktorem działu społecznego 
„Newsweeka”. Publikował m.in. 
w „Rzeczpospolitej”, „Machinie”, 
„Przewodniku Katolickim”, a od 
2015 roku jest stałym felietonistą 
„Tygodnika Powszechnego”. W la-
tach 2007-2012 był dyrektorem 
programowym stacji Religia.tv. 
Współprowadził również progra-
my rozrywkowe: „Mam talent” 
i „Mamy Cię” w TVN. 

Gość wąbrzeskiej książnicy 
działa społecznie. Założył biało-
stocki oddział fundacji „Pomoc 
Maltańska”. Cztery lata temu 
z jego inicjatywy powstała funda-
cja Kasisi, a w 2014 roku – Dobra 
Fabryka. 

Podczas spotkania będzie 
można zakupić książki Szymona 
Hołowni. Dochód ze sprzedaży 
zostanie przeznaczony na rzecz 
podopiecznych Fundacji Dobra 
Fabryka. Zgromadzone pieniądze 
trafią m.in. do ośrodka dożywia-
nia w Ntamugendze, wioski trę-
dowatych w Togo czy hospicjum 
w Rwandzie. 

Organizatorem spotkania jest 
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna im. Witalisa Szlachci-
kowskiego w Wąbrzeźnie. 

(ToB)
fot. materiały promocyjne

Szafarnia

Sobota z Okudżawą
4 listopada w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni będzie można usłyszeć pieśni 
i ballady wybitnego barda Bułata Okudżawy. 

Wąbrzeźno
 W czwartek 9 listopada do WDK po raz kolejny przyjadą aktorzy teatru 

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

 Tego samego dnia, także o 17.00, w WDK planowane jest spotkanie 
z Jackiem Stochmalem, autorem książki „Przypadki Juliana # #”. Dodatkową 
atrakcją będzie możliwość wylosowania dwóch biletów na koncert grupy An-
other Pink Floyd (polskiego zespołu grającego covery PF), który odbędzie 
się 18 lutego w CCK Jordanki w Toruniu. Wystarczy zakupić publikację Jacka 
Stochmala i mieć trochę szczęścia. 

 We wtorek 14 listopada o 16.00 WDK organizuje wykład otwarty pt. 
„Zaburzenia pamięci” specjalisty neurologa Izabeli Zacharskiej-Quaium. 
Prelekcja dotyczyć będzie m.in. obszaru zmian i nasilania procesów neuro-
degeneracyjnych mózgu oraz aktywności życiowej osób starszych. Przed-
stawione zostaną też parametry poziomu funkcjonowania procesów poznaw-
czych, takich jak: uwaga, pamięć, percepcja oraz obszar i nasilanie zmian 
demencyjnych. Wstęp wolny.

 15 listopada o 17.00 w domu kultury zostanie otwarta wystawa 
połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursów „LGD w obiektywie – 
4 pory roku” i „LGD z zabytkiem w tle”. Fotografie będzie można oglądać do 
29 listopada w WDK w godzinach pracy jednostki. 

 W środę 22 listopada o 18.00 w tym samym miejscu Waldemar 
Okoński będzie promował publikację „Okiem satyry...”. Autor katalogu jest 
mieszkańcem Wąbrzeźna. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej 
w Orłowie i Płużnicy. Zajmował się też reklamą, projektowaniem znaczków 
graficznych, liternictwem oraz ilustracją. W latach 1998-2006 był radnym 
Rady Gminy Płużnica. Jego pasją jest malarstwo, rysunek, grafika i liter-
nictwo. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia publikacji w promo-
cyjnej cenie. 

 Wąbrzeski Dom Kultury ogłosił dziesiątą edycję Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”. Impreza odbędzie się 
w niedzielę 3 grudnia o 10.00. Festiwal jest skierowany do dzieci i młodzieży. 
Artyści będą oceniani w kategoriach: wokaliści – 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat 
oraz zespoły i duety – kategoria open. Każdy z uczestników musi wykonać 
dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo z repertuaru Jacka Cygana. Regu-
lamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie: www.wdkwabrzezno.
pl. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 56 
688 17 27, wew. 24, 535 436 071.  

Rypin
 W piątek 3 listopada o 18.00 w RDK, w ramach projektu „Wielka sztuka 

na ekranie”, będzie można obejrzeć inscenizację pt. „Święty Piotr i inne pa-
pieskie bazyliki Rzymu”. Bilety są do odebrania w sekretariacie RDK w godz. 
9.00-15.00. 

 7 listopada gościem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej będzie 
Jakub Żulczyk. Pisarz zadebiutował w 2006 roku powieścią „Zrób mi jakąś 
krzywdę… czyli wszystkie gry video są o miłości”. W kolejnych latach 
zasłynął doskonale przyjętymi pozycjami: „Radio Armageddon”, „Instytut” 
i „Ślepnąc od świateł”. W tym roku ukazała się najnowsza powieść Żulczyka 
zatytułowana „Wzgórze psów”. 29 listopada rypińską książnicę odwiedzi 
kolejny pisarz młodego pokolenia - Zygmunt Miłoszewski. Wstęp wolny.  

Golub-Dobrzyñ 
 W sobotę 4 listopada o 18.00 w Domu Kultury planowane są „Muzyczne 

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

 We wtorek 7 listopada w tym samym miejscu zostanie wystawiony 
spektakl dla najmłodszych widzów pt. „Królowa Śniegu”. Początek o 17.00. 
Bilety kosztują 3 zł. 

 Od 8 listopada, w każdą środę, Miejska i Powiatowa Biblioteka Pub-
liczna zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku 
życia. Zapisy przyjmowane są w bibliotece przy ul. Żeromskiego 11 oraz tele-
fonicznie pod numerem tel. 56 683 24 05. 

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

oprac. Tomasz Błaszkiewicz 

Co? Gdzie? Kiedy?O literaturze 
w szczytnym celu

WĄBRZEŹNO  W poniedziałek 6 listopada o 16.30 w sali ko-
lumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury planowane jest spo-
tkanie autorskie z Szymonem Hołownią – dziennikarzem, pi-
sarzem i publicystą
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HITY DNIA

Chłopi z upadłego pegeeru ratują życie biznesmenowi, 
jednocześnie biorąc go do niewoli w zamian za duży okup. 
Gdy jego żona i wspólnik nie chcą zapłacić, mężczyzna 
postanawia zarobić żądaną sumę.

Dawson i Amanda jako nastolatkowie byli w sobie szaleńczo 
zakochani. Gdy po 20 latach Dawson powraca do rodzinnego 
miasteczka, Amanda jest mężatką i matką trójki dzieci. Dawne 
uczucie odżywa.
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05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
09:10 Mam prawo odc. 8  
09:35  śledczy Anity Gargas   
10:15 Północ - Południe księga  
          odc. 10 - serial 
11:10 Doktor Quinn 
          odc. 20 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35  rolniczy  
12:55 Wszystko o niedźwiedziu 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 125 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 24 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3194 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 57 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Ojciec Mateusz odc. 235 - serial 
21:20 Sprawa dla reportera Cykl 
          - reportaży 
22:20 Warto rozmawiać  
23:30 Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz 
          - dokumentalny 
00:35 Riviera odc. 10 - serial  
01:35 American Crime Story: 
          Sprawa O.J. Simpsona 
          odc. 10 - serial 

06:00 Rodzinka.pl odc. 170 - serial 
06:40 Sztuka codzienności 
          odc. 24 - reportaż 
07:00 M jak miłość odc. 156 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
          odc. 1731 - serial 
11:40 Na dobre i na złe - 18 lat! 
          - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
          odc. 479 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 15 - serial 
13:45 Na sygnale odc. 70 - serial 
14:25 Dzieciństwo zwierząt 
          - dokumentalny 
15:20 Na dobre i na złe - 18 lat! 
          - serial 
15:30 M jak miłość odc. 1326 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość 
          odc. 44 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram odc. 4917 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:25 Barwy szczęścia 
          odc. 1731 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
          odc. 1732 - serial 
20:40 Pierwsza randka 
          odc. 10 - rozrywka 
21:40 Miasto skarbów odc. 8 - serial 
22:40 Grupa specjalna "Kryzys" 
          odc. 2 - serial 
23:35 Dla ciebie wszystko 
          - melodramat 
01:40 Osaczony - thriller 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 11 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 35  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2115  

10:55 Ukryta prawda odc. 823 - serial  

12:00 Szkoła odc. 475 - serial  

13:00 19+ odc. 176 - serial  

13:30 Szpital odc. 712 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 4 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 476 - serial  

16:30 19+ odc. 177 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 824 - serial  

18:00 Szpital odc. 713 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5119  

20:10 Doradca smaku odc. 36  

20:15 Na Wspólnej odc. 2575 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 93 - rozrywka 

21:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 9 s. 16 - - rozrywka  

22:30 Pieniądze to nie wszystko 

          - komedia 

00:45 Wróg numer jeden - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 152 - serial 

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

          odc. 6 s. 3 - serial 

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

          odc. 7 s. 3 - serial 

08:50 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 11 s. 21 - serial 

09:50 Napisała: morderstwo 

          odc. 21 s. 9 - serial 

10:50 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 12 s. 21 - serial 

11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 16 s. 8 - serial 

12:40 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 20 s. 8 - serial 

13:35 Zbuntowany anioł odc. 249 - serial 

14:30 Królowa serc odc. 1 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 42 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 43 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 11 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 7 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 8 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 318 s. 15 - serial 

20:00 King Kong - przygodowy 

23:50 Van Helsing - horror 

08:00 Dziennik filozofa odc. 44  

08:05 Dezerterzy odc. 60  

08:35 Którędy po sztukę odc. 59  

08:50 Zakochani w Rzymie 

          - komedia romantyczna 

10:45 Krakowskie impresje 

          Stanisława Markowskiego 

          odc. 3 - felieton 

11:00 Daleko od szosy odc. 7 - serial 

12:40 Przystań - psychologiczny 

14:15 Ryś - dramat 

15:50 Chuligan literacki odc. 65  

16:30 Zakochani w Rzymie 

          - komedia romantyczna  

18:25 Studio Kultura - rozmowy

18:40 Tak daleko tak blisko 

          - dokumentalny 

19:40 Eagleman Stag - animowany 

19:50 Pierwsza miłość - animowany 

20:20 Most na rzece Kwai 

          - film wojenny 

23:05 Zakładka odc. 9  

23:35 Dziennik filozofa odc. 44  

23:45 Australia '88 - dokumentalny 

00:55 Kawalerskie życie na obczyźnie 

          - obyczajowy

06:50 Był taki dzień odc. 337 - felieton 
06:55 Połowy na rzece wspomnień 
          odc. 1 - reportaż 
07:45 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 29 Cykl - reportaży 
08:15 Pamiętamy - reportaż 
08:25 Orlęta - reportaż 
09:00 W labiryncie odc. 108 - serial 
09:35 Ziemia przemówiła - dokumentalny  
10:35 Pamiętamy - reportaż 
10:50 Wszystkie kolory świata 
          odc. 10 - serial 
11:55 Flesz histor  
12:15 Kryptonim "Muzeum" 
          - Szlak Am Krajowej 
          odc. 5 - serial  
12:35 Nowe Ateny  
13:30 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
14:05 Sensacje XX wieku odc. 99   
14:35 Sensacje XX wieku odc. 100   
15:05 Encyklopedia  wojny światowej 
          odc. 24 - serial 
15:25 Historia świata 
          według Andrew Marra 
          odc. 8 - dokumentalny  
16:35 Gdziekolwiek będę...
          - dokumentalny 
17:35 Czas honoru odc. 29 s. 3 - serial 
18:35 Taśmy bezpieki odc. 23  
19:05 Sensacje XX wieku odc. 93  
20:00 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
20:35 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial 
21:40 Polonia Restituta odc. 2 - serial 
22:40 Spór o historię odc. 157  
23:20 Ośmiornica odc. 41 s. 5 - serial 
00:20 Wielkie napady PRL-u 
          odc. 9 - serial 
00:45 Wielkie napady PRL-u 
          odc. 10 - serial 
01:15 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 29 Cykl - reportaży

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:45 Moja katolicka rodzina - serial  
09:10 Jerash starożytne 
          miasto Jordan - reportaż 
09:25 Marana - dokumentalny 
09:35 Święty na każdy dzień  
09:40 Naprotechnologia 
          odc. 4 - reportaż 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Kaplica Pamięci - reportaż  
11:10 Mój brat papież - wywiad  
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Historia i architektura Polski 
          w rysunkach 
          prof. Ryszarda Natusiewicza 
          - program edukacyjny
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 W imię brata - obyczajowy 
14:00 Brat naszego Boga 
          - spektakl teatralny  
15:15 Święty na każdy dzień  
15:20 Dzień Zaduszny: 
          tradycja chrześcijańska 
          a pogańska - reportaż  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Z wędką nad wodę 
          w Polskę i świat   
16:35 Przegląd tygodnika rodzin 
          katolickich "Źródło"  
          - informacyjny  
16:40 Jan Paweł  (1978-2005) 
          - dokumentalny  
16:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
17:00 Modlitwa w intencji rodzin 
          i obrony życia poczętego 
          w Sanktuarium św. Józefa 
          w Kaliszu 
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Superksięga odc. 9 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Głos Polski - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Fundusze Europejskie odc. 1   
22:30 Jeden Kościół wielu świętych 
          - reportaż  
23:00 Telewizyjny Uniwersytet 
          Biblijny

05:20 Ukryta prawda odc. 61 - serial 

06:20 Szpital odc. 183 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 115 - serial 

08:15 Chirurdzy odc. 16 s. 4 - serial 

09:10 Brzydula odc. 131 - serial 

09:45 Brzydula odc. 132 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 457 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 116 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 356 - serial 

14:55 Szpital odc. 183 - serial 

15:55 Chirurdzy odc. 17 s. 4 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 1 s. 2 - serial 

17:55 Brzydula odc. 133 - serial 

18:30 Brzydula odc. 134 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 458 - serial 

20:00 Niewiarygodny 

          Burt Wonderstone - komedia 

22:10 Nie z tego świata 

          odc. 8 s. 5 - serial 

23:05 Sierota - thriller 

01:40 Moc mag odc. 299 - rozrywka

„Pieniądze to nie wszystko” 

(2001r.) TVN 22:30

„Dla ciebie wszystko” 

(2014r.) TVP2 23:35

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 546 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 738 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 739 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 53 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 345 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 273 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 674 - serial 

14:00 Pierwsza miłość odc. 2559 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 720 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3501  

16:30 Na ratunek 112 odc. 164 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 152 - serial 

18:00 Pierwsza miłość odc. 2560 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 403 - serial 

20:05 Nasz nowy dom 

odc. 103 - rozrywka 

21:10 Przyjaciółki odc. 119 - serial 

22:15 Zdrady odc. 120 - serial 

23:20 8 mm - thriller 

                     19:50 Uwaga! 14:00 Elif 08:00 Pytanie na śniadanie           09:00 Malanowski i Partnerzy

14:55 Szpital 09:50 Napisała: morderstwo 14:05 Sensacje XX wieku19:00 Policjantki i policjanci 

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 25 s. 2  

06:30 Przygody Kota w butach 

          odc. 33 - serial 

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 34 - serial 

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 20 - serial 

08:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 35 - serial 

08:35 Psu-braty - film dla dzieci 

10:25 O kurczę! - komedia 

12:05 Detektywi w akcji odc. 110 - serial 

13:05 Detektywi w akcji odc. 111 - serial 

14:05 Czarodzieje z Waverly Place 

          odc. 1 - młodzieżowy  

16:20 Łowca krokodyli - przygodowy 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 342 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 343 - serial  

20:00 Sprawiedliwi - wydział kryminalny 

          odc. 139 - serial  

21:00 Nieustraszony - sensacyjny

23:10 Włatcy móch 

          odc. 17 - serial dla dorosłych 

23:40 Włatcy móch 

          odc. 18 - serial dla dorosłych 

00:10 Spadkobiercy odc. 6 - rozrywka 

01:10 Sekrety sąsiadów odc. 75 - serial 



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

11:00 Z biegiem lat, z biegiem dni

HITY DNIA

35-letni John Bennett chce się ustatkować. W realizacji planu 
przeszkadza mu pluszowy miś, który towarzyszy mu od 
dzieciństwa. Dziewczyna Johna, Lori, ma dość życia w 
trójkącie i stawia ultimatum.

13:00 19+

Agenci sekcji FBI, K i J, kontrolują imigrantów z kosmosu 
mieszkających wśród ludzi. Otrzymują misję schwytania 
przestępcy, który przybył z innej planety, by zawładnąć Ziemią.

Piątek, 3 listopada 2017

08:00 Dziennik filozofa odc. 45  

08:10 Informacje kulturalne 

08:25 Iluzja Nowele filmowe 

08:50 Słońce świeci jasno - komedia 

10:40 Informacje kulturalne 

11:00 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 1 - serial 

12:05 Krakowskie impresje 

          Stanisława Markowskiego 

          odc. 2 - felieton 

12:15 Siekierezada - film psychologiczny 

13:45 Credo - Krzysztof Penderecki 

          - koncert 

14:50 Stepy - dramat 

16:25 Słońce świeci jasno - komedia  

18:10 Studio Kultura - rozmowy

18:25 Vincent van Gogh 

          - Malowane słowami 

          - dokumentalny 

19:30 Zofia i Oskar Hansenowie 

          - reportaż 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Wstęp do filmu odc. 68 Rozmowa 

20:25 Lewiatan - dramat 

23:00 Tygodnik kulturalny

23:45 Dziennik filozofa odc. 45  

00:00 Post Indie Classical 

          - Sacrum Profanum 2017 

          - koncert 

01:05 Most na rzece Kwai - wojenny  

06:50 Był taki dzień odc. 338 - felieton 
06:55 Gdziekolwiek będę... 
          - dokumentalny  
08:00 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 30 Cykl - reportaży 
08:35 Wszystko po krakowsku 
          odc. 24 - koncert 
09:10 W labiryncie odc. 109 - serial 
09:40 Od Zułowa do Rossy - reportaż 
10:15 Polska i świat z historią w tle 
          odc. 62 Cykl - reportaży 
10:40 Wszystkie kolory świata 
          odc. 12 - serial 
11:45 Taśmy bezpieki odc. 23  
12:15 Śladami zbrodni 
          i walki 1944-1956 
          odc. 15 - serial 
12:45 Podróże z historią odc. 34  
13:20 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii   
13:50 Sensacje XX wieku odc. 93   
14:50 Przewodnik historyczny 
          Bogusława Wołoszańskiego 
          odc. 10  
15:25 Cała prawda o Grekach 
          odc. 1 - dokumentalny 
16:40 Skradziona nadzieja 
          - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 30 s. 3 - serial 
18:40 Goniec historyczny IPN odc. 5  
19:00 Sensacje XX wieku odc. 146  
19:55 Niecała nieprawda 
          czyli PRL w DTV 
          odc. 10 - reportaż 
20:30 Odtajnione akcje szpiegowskie 
          odc. 3 - serial 
21:25 Polonia Restituta odc. 3 - serial 
22:20 Szerokie tory 
          odc. 56 Cykl - reportaży 
22:55 Ośmiornica odc. 42 s. 6 - serial 
00:00 Ułańska ballada 
          odc. 1 - przygodowy 
00:55 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 30 Cykl - reportaży  
01:30 Polonia Restituta odc. 3 - serial  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:45 Superksięga odc. 9 - 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 Święty nie rodzi się 
          po śmierci - dokumentalny 
11:20 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
11:25 Głos Polski - felieton  
11:35 Poradnik szczęśliwego 
          małżeństwa odc. 5 - serial 
11:50 Lusaka - City of Hope 
          - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Trinity Goodheart - dramat 
14:00 Ojciec Francis Aupiais 
          misjonarz-etnolog 
          - dokumentalny 
14:55 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
15:00 Modlitwa w Godzinie 
          Miłosierdzia z Koronką 
          do Bożego Miłosierdzia 
15:20 Mocni w wierze  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Siódmy sakrament 
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 58 - serial  
17:00 Fundusze Europejskie odc. 2   
17:30 Okiem kamery Cykl  
          - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Westerplatte młodych 
          - młodzieżowy   
18:55 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
19:00 Warto zauważyć… 
          w mijającym tygodniu   
19:30 Jesteśmy katolikami 
          odc. 6 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Józef z Egiptu odc. 24 - serial 
22:40 Lato marzeń - obyczajowy 

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Zakochaj się w Polsce odc. 46   
09:40 Rodzinny ekspres 
          odc. 7  poradnikowy 
10:15 Północ - Południe księga  
          odc. 11 - serial 
11:10 Doktor Quinn odc. 21 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:40 Nowoczesność w rolnictwie 
          odc. 2  rolniczy 
12:55 Łowcy odc. 5 - serial 
14:00 Elif odc. 126 - serial 
14:55 Program rozrywkowy - rozrywka 
15:10 Ktokolwiek widział 
          ktokolwiek wie...  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 25 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3195 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 58 - rozrywka 
18:55 Mam prawo odc. 9  
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 7 - rozrywka 
21:20 Bitwa o Anglię - wojenny 
23:40 Ocean strachu - thriller 
01:10 Moonraker - sensacyjny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 12 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 36  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2116  

10:55 Ukryta prawda odc. 824 - serial  

12:00 Szkoła odc. 476 - serial  

13:00 19+ odc. 177 - serial  

13:30 Szpital odc. 713 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 5 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 477 - serial  

16:30 19+ odc. 178 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 825 - serial  

18:00 Szpital odc. 714 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5120  

20:00 Listy do M.  

          - komedia romantyczna 

22:10 Ted - komedia 

00:25 Kuba Wojewódzki 

          odc. 9 s. 12 - rozrywka  

01:30 Revolution odc. 2 s. 2 - serial 

„Faceci w czerni”

(1997r.) Polsat 22:05

„Ted” 

(2012r.) TVN 22:10

12:55 Sąd rodzinny 12:10 Galileo

13:50 Sensacje XX wieku09:00 Kobra - oddział specjalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 547 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 740 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 741 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 54 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 346 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 274 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 675 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2560 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 721 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3502  

16:30 Na ratunek 112 odc. 165 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 153 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2561 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 404 - serial 

20:05 Wyspa przetrwania 

          odc. 9 - rozrywka 

22:05 Faceci w czerni - film SF 

00:10 Abraham Lincoln: 

          łowca wampirów - horror 

05:20 Ukryta prawda odc. 56 - serial

06:20 Szpital odc. 179 - serial

07:15 Sąd rodzinny odc. 112 - serial

08:15 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 13 s. 4 - serial

09:10 Brzydula odc. 125 - serial

09:45 Brzydula odc. 126 - serial

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 454 - serial

12:55 Sąd rodzinny odc. 113 - serial

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 353 - serial

14:55 Szpital odc. 180 - serial

15:55 Grey's Anatomy: Chirurdzy 

          odc. 14 s. 4 - serial

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 20 s. 1 - serial

17:55 Brzydula odc. 127 - serial

18:30 Brzydula odc. 128 - serial

19:00 Ukryta prawda odc. 455 - serial

20:00 Biały Kieł - przygodowy 

22:20 Wredne dziewczyny II - komedia 

00:25 Zabójcza broń odc. 4 - serial

06:00 Koszmarne tatuaże odc. 26 s. 2  

06:30 Przygody Kota w butach 

          odc. 35 - serial 

06:55 Przygody Kota w butach 

          odc. 36 - serial 

07:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 21 - serial 

08:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 37 - serial 

08:35 Przygody Kota w butach 

          odc. 38 - serial 

09:10 Maleństwo i przyjaciele 

          odc. 1 - animowany 

10:30 Druh zastępowy - młodzieżowy 

12:10 Galileo odc. 646 

          - popularnonaukowy  

13:10 Galileo odc. 647 

          - popularnonaukowy  

14:20 Czarownik i biały wąż - film SF 

16:20 Lochy i smoki. 

          Księga Plugawego Mroku 

          - fantastyczny 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 343 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 344 - serial 

20:00 Mecenas Lena Barska 

          odc. 5 - serial  

21:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 136 - serial  

22:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 137 - serial  

23:00 Kobiety i mafia odc. 5 - serial 

00:00 Granice bólu - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 153 - serial 

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

          odc. 7 s. 3 - serial 

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

          odc. 8 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 12 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 22 s. 9 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 13 s. 21 - serial 

12:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 17 s. 8 - serial 

12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 21 s. 8 - serial 

13:40 Zbuntowany anioł odc. 250 - serial 

14:35 Królowa serc odc. 2 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 43 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 44 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 12 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 8 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 9 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 319 s. 15 - serial 

20:00 Żądza śmierci - film sensacyjny 

21:55 Zielona mila - dramat 

01:50 Ale numer! odc. 17 - rozrywka 

6:05 Rodzinka.pl odc. 171 - serial 

6:35 Sztuka codzienności 

          odc. 25 - reportaż 

7:05 M jak miłość odc. 157 - serial 

8:00 Pytanie na śniadanie   

10:50 Panorama 

11:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1732 - serial 

11:45 Postaw na milion - rozrywka 

12:45 Tylko z tobą odc. 16 - serial 

13:45 Na sygnale odc. 71 - serial 

14:15 Pierwsze ewangelickie 

          państwo - reportaż 

14:45 Coś dla Ciebie odc. 125  

15:25 Janosik odc. 5 - serial

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość 

          odc. 45 - serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram odc. 4918 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1732 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1733 - serial 

20:40 O mnie się nie martw 

          odc. 87 s. 7 - serial 

21:40 Rodzinka.pl 

          odc. 218 s. 11 - serial 

22:10 Pod wspólnym niebem 

          odc. 8 - serial 

22:50 Wyrok - biograficzny 

00:45 Sponsoring - dramat 



12:00 Tygodnik kulturalny 

HITY DNIA

Przed czterema milionami lat rodzina Krudów została 
zmuszona, by wyruszyć na poszukiwanie nowego miejsca 
zamieszkania. Podczas wyprawy głowa rodziny, Grug, musi 
zmierzyć się ze swoimi lękami.

Urodzona na początku XX w. Adaline ulega wypadkowi, na 
skutek którego przestaje się starzeć. To, co wydaje się 
spe łnieniem marzeń o nieśmiertelności, przynosi 
dramatyczne konsekwencje.

Sobota, 4 listopada 2017

08:00 Siedem stron świata 

          odc. 1 Serial dla dzieci 

08:40 Siedem stron świata 

          odc. 2 Serial dla dzieci 

09:20 Informacje kulturalne 

09:40 Czesław Niemen - Sopot '80 

          - koncert 

10:05 Bema pamięci żałobny rapsod 

          - artystyczny 

10:30 Mała sprawa 

          - obyczajowy 

11:25 Vistuliada  

12:00 Tygodnik kulturalny  

12:55 Szlakiem Kolberga 

          odc. 15  - kulturalny 

13:35 Gorzki ryż - dramat 

15:25 Którędy po sztukę odc. 59  

15:40 Wydarzenie aktualne - reportaż 

16:20 Miasto z morza - historyczny 

18:25 Dranie w kinie odc. 10  

19:05 Legendy rocka odc. 34 - serial 

20:00 Eurokultura odc. 112 - reportaż 

20:20 Powtórnie narodzony 

          - melodramat 

22:40 Glastonbury 2015: 

          Florence+The Machine - koncert 

00:20 Einsatzgruppen. 

          Oddziały śmierci odc. 1 - serial 

01:20 Einsatzgruppen. 

          Oddziały śmierci odc. 2 - serial 

06:50 Był taki dzień odc. 339 - felieton 

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 10 - serial  

08:00 Zakochaj się w Polsce odc. 10  

08:30 Dziedzictwo regionów 

          odc. 4 - krajoznawczy 

08:50 "...swego nie znacie..." 

          - katalog zabytków 

          odc. 2 - felieton 

09:15 Gazda z Diabelnej odc. 1 serial 

10:15 Okrasa łamie przepisy odc. 154  

10:50 Ginące cywilizacje 

          odc. 9 - serial 

11:50 Życie odc. 10 - serial 

12:50 Sekrety wykute w kamieniu 

          odc. 2 - serial 

13:55 Szerokie tory 

          odc. 147 cykl - reportaży 

14:35 Wielka gra odc. 87 - rozrywka 

15:35 Spór o historię odc. 107  

16:20 Ułańska ballada 

          odc. 1 - przygodowy  

17:25 Okiem furmana - reportaż 

18:00 Twarze i maski odc. 6 - serial 

19:05 Jak wygrać wojnę odc. 2 - serial  

20:10 Lalka odc. 4 - serial 

21:40 Odtajnione akcje szpiegowskie 

          odc. 3 - serial  

22:35 Listy z Reims - dokumentalny 

23:15 Komandoria odc. 7 - serial 

00:15 Kim Ki Dok - dokumentalny 

01:10 Hipoteza - k rótkometrażowy 

05:35 Jaka to melodia? - rozrywka 

06:05 Sprawa dla reportera 

          cykl - reportaży  

07:00 Naszaarmia.pl odc. 289  

07:30 Rok w ogrodzie  poradnikowy 

07:50 Rok w ogrodzie extra 

          odc. 10  poradnikowy 

08:15 Człowiek z Zachodu - western 

10:05 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 7 - serial 

11:00 Ptaki ciernistych krzewów 

          odc. 8 - serial 

12:00 Studio Raban 

          odc. 3 - program redakcji 

          katolickiej dla młodzieży 

12:30 Atlantyda. Źródła legendy 

          - dokumentalny 

13:35 Okrasa łamie przepisy odc. 166  

14:15 Ojciec Mateusz odc. 235 - serial  

15:05 Zagadka hotelu Grand 

          odc. 23 s. 3 - serial 

16:00 Dziewczyny ze Lwowa 

          odc. 21 - serial  

17:00 Teleexpress 

17:20 Pogoda 

17:30 Rolnik szuka żony 

          odc. 8 s. 4 - rozrywka  

18:30 Rodzina wie lepiej 

          odc. 59 - rozrywka 

18:55 Jaka to melodia? - rozrywka 

19:30 Wiadomości 

20:00 Sport 

20:05 Pogoda 

20:15 Komisarz Alex odc. 126 - serial 

21:10 Creed: Narodziny legendy - dramat 

23:30 Partner - komedia 

01:30 Bitwa o Anglię - wojenny

05:25 Dzieciństwo zwierząt 

          - dokumentalny 

06:30 M jak miłość odc. 1325 - serial 

07:30 Pytanie na śniadanie   

10:55 Lajk! odc. 33  

11:20 Pod wspólnym niebem 

          odc. 8 - serial 

11:50 O mnie się nie martw 

          odc. 87 s. 7 - serial 

12:50 Na sygnale odc. 158 - serial 

13:25 Podróże z historią odc. 52  

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Było nie minęło - ekstra odc. 9  

15:45 Pierwsza randka 

          odc. 22 - rozrywka 

16:50 Na dobre i na złe odc. 683 - serial 

17:45 Słowo na niedzielę 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Postaw na milion - kulisy - felieton 

19:05 Postaw na milion - rozrywka 

20:05 The Voice of Poland 

          odc. 15 - rozrywka  

22:40 Miasto skarbów odc. 8 - serial 

23:35 Grupa specjalna "Kryzys" 

          odc. 3 - serial 

00:35 Terminator - film SF 

05:45 Mango - Telezakupy 

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 1022  

11:00 Na Wspólnej odc. 2572 - serial  

11:25 Na Wspólnej odc. 2573 - serial  

11:50 Na Wspólnej odc. 2574 - serial  

12:15 Na Wspólnej odc. 2575 - serial  

12:50 Drzewo marzeń 

          odc. 9 - rozrywka  

13:50 MasterChef 

          odc. 8 s. 6 - rozrywka  

15:25 Azja Express 

          odc. 9 s. 2 - rozrywka  

17:00 Kuchenne rewolucje 

          odc. 9 s. 16 - rozrywka  

18:00 366 °C odc. 9 s. 2 - poradnikowy  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5121  

20:00 Mam talent 

          odc. 9 s. 10 - rozrywka  

21:55 Wiek Adaline - melodramat  

00:25 Statek widmo - horror 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  
          - informacyjny 
07:45 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 10 - serial 
08:15 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 11 - serial 
08:45 Jeźdźcy smoków: 
          Na końcu świata 
          odc. 27 - serial 
09:15 Przygody Kota w butach 
          odc. 23 - serial 
09:45 Przygody Kota w butach 
          odc. 24 - serial 
10:10 Ewa gotuje odc. 315  
10:45 Kung Fu Panda: 
          Sekrety Potężnej Piątki 
          - animowany 
11:15 Kung Fu Panda: 
          Sekrety Mistrzów 
          - animowany 
11:45 Faceci w czerni - film SF  
13:45 Wyspa przetrwania 
          odc. 9 - rozrywka  
15:45 Kabaret na żywo 
          odc. 27 - kabaret i satyra  
17:50 Chłopaki do wzięcia 
          odc. 115 - serial dokumentalna 
18:20 Chłopaki do wzięcia 
          odc. 116 - serial dokumentalna 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport 
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich 
          odc. 405 - serial 
20:05 Krudowie - animowany 
22:15 Twoja twarz brzmi znajomo 
          odc. 76 - rozrywka 
00:15 Nocny słuchacz - thriller 

05:50 Ukryta prawda odc. 63 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół 

          odc. 13 s. 10 - serial 

09:30 Druga szansa odc. 1 - serial 

10:30 Zaklinaczka duchów 

          odc. 21 s. 1 - serial 

11:30 Zaklinaczka duchów 

          odc. 22 s. 1 - serial 

12:25 Brzydula odc. 129 - serial 

13:00 Brzydula odc. 130 - serial 

13:35 Brzydula odc. 131 - serial 

14:10 Brzydula odc. 132 - serial 

14:45 Uwolnić orkę  - przygodowy 

16:50 Tajemniczy ogród - przygodowy 

19:00 Dwa tygodnie na miłość 

          - komedia romantyczna 

21:10 Kobiety pragną bardziej 

          - komedia romantyczna 

23:50 Krwawy diament - dramat 

06:00 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 20 - serial 

06:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 36 - serial 

07:05 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 22 - serial 

07:40 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 23 - serial 

08:20 O kurczę! - komedia  

10:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 340 - serial  

11:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 341 - serial  

12:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 342 - serial  

13:05 STOP Drogówka 

          odc. 164  policyjny 

14:05 Łowca krokodyli - przygodowy  

16:00 Samurajowie nieba - wojenny 

19:00 Galileo 

          odc. 648 - popularnonaukowy 

20:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 343 - serial  

21:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 344 - serial  

22:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 138 - serial  

23:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 139 - serial  

00:00 Hostel - horror 

06:00 Niesamowite! odc. 8 - serial 

06:35 Taki jest świat odc. 31 s. 3  

07:15 Columbo odc. 7 s. 2 - serial 

09:00 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 32 - serial 

09:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 33 - serial 

10:55 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 34 - serial 

11:50 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 35 - serial 

12:50 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 36 - serial 

13:55 Flintstonowie: Niech żyje 

          Rock Vegas! - komedia 

15:55 Scooby-Doo - przygodowy 

17:45 Powrót do przyszłości  - komedia 

20:00 W odwecie za śmierć - thriller 

21:50 Maczeta zabija - sensacyjny 

00:00 13 grzechów - horror 

8:00 Informacje dnia 
8:15 Westerplatte młodych 
          - młodzieżowy  
8:55 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
9:00 Sanktuarium Maryjne 
          Rywałd Królewski 
          - dokumentalny 
9:45 Kapłan pro-life - dokumentalny 
10:00 Informacje dnia 
10:15 Myśląc ojczyzna - felieton  
10:30 Święty na każdy dzień  
10:35 Polski punkt widzenia   
11:00 Kropelka radości - dla dzieci  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Warto zauważyć… 
          w mijającym tygodniu   
12:50 Kościół w potrzebie 
13:20 Siódmy sakrament  
13:45 Ocalić od zapomnienia 
          cykl - reportaży  
13:55 Święty na każdy dzień  
14:00 Józef z Egiptu odc. 24 - serial  
14:40 Za Wenecją - Wyspy Laguny 
          - dokumentalny 
15:15 Chcę żyć - dokumentalny 
15:30 Jak sobie radzić 
          z cierpieniem? odc. 20 
16:00 Informacje dnia 
16:10 Próba wiary - serial  
17:00 Z Parlamentu Europejskiego   
17:30 Okiem kamery 
          cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
19:30 Katecheza 
          ks. bp. Antoniego Długosza  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 
          - Aria dla Krynicy 
          odc. 1 - koncert  
23:00 51. Festiwal im. Jana Kiepury 
           - Aria dla Krynicy 
          odc. 2 - koncert  

18:55 Jaka to melodia? 11:00 Na Wspólnej 09:15 Przygody Kota w butach 06:30 M. jak miłość

12:20 Brzydula 10:15 Okrasa łamie przepisy10:00 Policjantki i policjanci 09:00 Lombard. Życie pod zastaw

„Krudowie” 

(2013r.) Polsat 20:05

„Wiek Adaline” 

(2015r.) TVN 21:55



Niedziela, 5 listopada 2017

14:00 Chuligan literacki

HITY DNIA

SpongeBob Kanciastoporty opuszcza rodzinne strony, by 
odszukać skradzioną koronę króla Neptuna.

10:45 Lekarze na start

Jupiter Jones zarabia jako pomoc domowa w Chicago. 
Pewnego dnia na Ziemię przybywa Caine Wise, który 
uświadamia jej, że tylko ona może się przyczynić do zmiany 
układu sił we wszechświecie.

,,Jupiter: Intronizacja” 

(2015r.) TVN 7 21:35

10:20 Okrasa łamie przepisy 

10:25 Galileo11:55 Makłowicz w podróży 19:45 Uwaga! 07:45 Jeźdźcy smoków18:40 Jaka to melodia? 12:00 Brzydula 

„SpongeBob Kanciastoporty”
(2004r.) Polsat 09:45

05:35 Klan odc. 3195 - serial  
06:10 Słownik polsko@polski 
          - edukacyjny 
06:35 Pełnosprawni  - sportowy 
07:00 Msza święta z Sanktuarium 
          Bożego Miłosierdzia 
          w Krakowie Łagiewnikach 
08:00 Tydzień 
08:40 Ziarno 
          odc. 635 Program redakcji 
          katolickiej dla młodzieży 
09:15 Jak to działa? 
          odc. 130 - popularnonaukowy 
09:45 Biblia odc. 38 - serial 
10:40 Zakochaj się w Polsce odc. 47  
11:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 22 - serial  
11:40 Sekrety mnichów 
          odc. 13  poradnikowy 
11:55 Między ziemią a niebem   
12:00 Anioł Pański 
12:15 Między ziemią a niebem   
12:55 Troskliwi rodzice wśród zwierząt 
          odc. 1 s. 1 - serial 
14:00 Poldark: Wichry losu 
          odc. 5 - serial 
15:10 The Wall. Wygraj marzenia 
          odc. 7 - rozrywka 
16:00 Opole 2017 na bis 
          odc. 8 - koncert 
16:25 Sonda  
          odc. 66 - popularnonaukowy 
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Komisarz Alex odc. 126 - serial  
18:40 Jaka to melodia? - rozrywka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 Pogoda 
20:15 Dziewczyny ze Lwowa 
          odc. 22 - serial 
21:10 Rolnik szuka żony 
          odc. 9 s. 4 - rozrywka 
22:10 Julie i Julia - komedia 
00:20 Creed: Narodziny legendy 
          - dramat

05:55 Podróże z historią odc. 31  

06:35 M jak miłość odc. 1326 - serial 

07:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1729 - serial 

08:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1730 - serial 

08:35 Barwy szczęścia 

          odc. 1731 - serial 

09:10 Barwy szczęścia 

          odc. 1732 - serial 

09:40 Barwy szczęścia 

          odc. 1733 - serial 

10:15 Ukryte skarby 

          odc. 27 - reportaż 

10:45 Przeprowadzki zwierząt 

          odc. 1 - dokumentalny 

11:55 Makłowicz w podróży odc. 164  

12:35 Bake off - Ale ciacho! 

          odc. 30 - rozrywka 

13:40 Bake off - Ale przepis odc. 30  

14:00 Familiada - rozrywka 

14:40 Koło fortuny - rozrywka 

15:15 Na sygnale odc. 159 - serial 

15:45 Na sygnale odc. 160 - serial 

16:20 The Voice of Poland 

          odc. 15 - rozrywka 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Pod wspólnym niebem 

          odc. 8 - serial 

19:25 Lajk! odc. 10  

20:05 Terminator - film SF 

22:10 Blue Jasmine - dramat 

23:55 Nowy świat - dramat 

01:35 Sąsiady - obyczajowy 

05:45 Mango - Telezakupy 

07:55 Nowa Maja w ogrodzie 

          odc. 36  poradnikowy 

08:25 Akademia ogrodnika 

          odc. 43  poradnikowy 

08:30 Dzień Dobry TVN odc. 1023  

11:00 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 9 s. 9 Cykl - reportaży  

11:35 Co za tydzień odc. 824  

12:15 Listy do M. 3 

          - kulisy filmu - reportaż 

12:50 Diagnoza odc. 9 - serial  

13:50 Druga szansa odc. 8 s. 4 - serial  

14:50 Mam talent 

          odc. 9 s. 10 - rozrywka  

16:50 Spotkanie ze smakiem  

17:00 Mali giganci 

          odc. 1 s. 3 - rozrywka  

19:00 Fakty 

19:25 Sport 

19:35 Pogoda 

19:45 Uwaga! odc. 5122  

20:00 MasterChef 

          odc. 9 s. 6 - rozrywka  

21:35 Jupiter: Intronizacja - film SF  

00:10 Ted - komedia  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

07:45 Jeźdźcy smoków: 

          Na końcu świata odc. 12 - serial 

08:15 Jeźdźcy smoków: 

          Na końcu świata odc. 28 - serial 

08:45 Jeźdźcy smoków: 

          Na końcu świata odc. 29 - serial 

09:15 Przygody Kota w butach 

          odc. 25 - serial 

09:45 SpongeBob Kanciastoporty 

          - animowany 

11:30 Supertata - komedia 

13:30 Krudowie - animowany  

15:35 Twoja twarz brzmi znajomo 

          odc. 76 - rozrywka  

17:30 Nasz nowy dom 

          odc. 103 - - rozrywka 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Państwo w państwie odc. 247  

20:00 W rytmie serca odc. 10 - serial 

21:05 Kabaret na żywo 

          odc. 28 - kabaret i satyra  

23:20 Bad Ass: Twardziel - sensacyjny 

01:05 Prometeusz - film SF 

06:00 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 21 - serial 

06:40 Przygody Kota w butach 

          odc. 37 - serial 

07:05 Przygody Kota w butach 

          odc. 38 - serial 

07:35 Przygody Kota w butach 

          odc. 39 - serial 

08:05 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 24 - serial 

08:40 Druh zastępowy - młodzieżowy  

10:25 Galileo odc. 647

11:25 Galileo odc. 648 

12:30 Uliczny wojownik - sensacyjny 

14:40 Uciekająca panna młoda 

          - komedia 

17:00 Linia ryzyka - sensacyjny 

19:00 Galileo odc. 649

20:00 VI batalion - wojenny 

22:50 Mecenas Lena Barska 

          odc. 6 - serial 

23:50 Silent Hill: Apokalipsa - horror 

01:50 STOP Drogówka 

          odc. 164  policyjny 

06:00 Columbo odc. 8 s. 2 - serial 

07:25 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 9 s. 2 - serial 

08:10 Co ludzie powiedzą? 

          odc. 10 s. 2 - serial 

08:50 Flintstonowie: 

          Niech żyje Rock Vegas! 

          - komedia 

10:45 Lekarze na start odc. 38 - serial 

11:20 Lekarze na start odc. 39 - serial 

12:00 Lekarze na start odc. 40 - serial 

12:45 Najpiękniejsze baśnie 

          braci Grimm 

          odc. 14 s. 2 - fantastyczny 

13:55 Powrót do przyszłości  

          - komedia 

16:25 King Kong - przygodowy 

20:00 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 

          - sensacyjny 

22:05 Brygada ponad prawem 

          - sensacyjny 

00:15 Wikingowie odc. 3 - serial 

01:15 Ale numer! odc. 19 - rozrywka

08:00 Siedem stron świata 

          odc. 3 Serial dla dzieci 

08:35 Siedem stron świata 

          odc. 4 Serial dla dzieci 

09:20 Gustav Mahler 

          - Autopsja geniusza 

          - dokumentalny 

11:00 Scena klasyczna. Młody Chopin 

          odc. 6 Recital 

11:50 Trzeci punkt widzenia odc. 209  

12:30 Noc w Casablance - komedia 

14:00 Chuligan literacki odc. 66  

14:35 Jezioro Łabędzie Balet 

17:00 Pomniki histor odc. 59 - serial 

17:15 Studio Kultura - niedziela z... 

          odc. 493  kulturalny 

18:10 Kobra: Sammy 

          - spektakl teatralny 

19:25 Mistrz - obyczajowy 

20:55 Lincz - thriller 

22:25 Pegaz odc. 42  kulturalny 

22:55 Trzeci punkt widzenia odc. 209  

23:35 Rogate dusze - dokumentalny 

00:45 Islet - koncert 

01:50 Eagleman Stag - animowany 

06:50 Był taki dzień odc. 340 - felieton 

06:55 Wszystkie kolory świata 

          odc. 12 - serial  

08:05 Gulbinowicz - dokumentalny 

09:10 Przyłbice i kaptury 

          odc. 2 - serial 

10:20 Okrasa łamie przepisy odc. 152  

10:50 Ginące cywilizacje 

          odc. 10 - serial 

11:55 Opowieści o Yellowstone 

          odc. 1 - serial 

13:00 Cała prawda o Grekach 

          odc. 1 - dokumentalny  

14:05 Szerokie tory 

          odc. 91 cykl - reportaży 

14:40 Fredek uszczęśliwia świat 

          - komedia 

16:35 Wielka gra odc. 88 - rozrywka 

17:30 Ex libris  

18:00 Twarze i maski odc. 7 - serial 

19:05 Z archiwum IPN odc. 8  

19:35 Kiriat Białystok. 

          Szkice do sagi białostocczan 

          - dokumentalny 

20:35 Kaprysy Łazarza - komedia  

21:25 Hipoteza - film krótkometrażowy  

22:00 Szrajberka z Auschwitz 

          - dokumentalny  

23:10 Podzielony kontynent - thriller 

01:05 Ostatnia tajemnica 

          Romanowów - dokumentalny

08:00 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:05 Polski punkt widzenia   
08:25 Święty na każdy dzień  
08:30 Z Parlamentu Europejskiego   
09:00 Myśląc ojczyzna - felieton  
09:10 Spotkanie z Magdą 
          Buczek Program dla dzieci  
09:15 Katecheza 
          ks. bp. Antoniego Długosza  
09:30 Msza Święta z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
10:35 Przegląd katolickiego 
          tygodnika "Niedziela"   
10:40 Śladami apostoła Pawła 
          odc. 3 - serial  
11:30 Zambia - kraj misyjny 
          - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
          z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12:20 Wieś - to też Polska  rolniczy  
13:30 Papież Polak do Rodaków
14:00 Uśmiechnij się z Kiepurą 
          - od kujawiaka do czardasza 
          z Janem Kiepurą - koncert  
15:00 Święty Augustyn - dok.  
16:00 Informacje dnia 
16:10 - koncert życzeń - muzyczny  
17:00 Tam gdzie Bóg płacze - serial  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Retrospekcja   
19:30 Brat Ogień odc. 12 - serial 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Samson i Dalila odc. 2 - serial 
22:40 Vatican Magazine
23:10 Jak my to widzimy 
          - z daleka widać lepiej   
23:40 Syria - reportaż 

05:50 Ukryta prawda odc. 64 - serial 

06:50 Mango - Telezakupy 

08:55 Dwóch i pół odc. 14 s. 10 - serial 

09:30 Dwóch i pół odc. 15 s. 10 - serial 

10:00 Zaklinaczka duchów 

          odc. 1 s. 2 - serial 

11:00 Zaklinaczka duchów 

          odc. 2 s. 2 - serial 

12:00 Brzydula odc. 133 - serial 

12:35 Brzydula odc. 134 - serial 

13:10 Brzydula odc. 135 - serial 

13:45 Brzydula odc. 136 - serial 

14:20 Rewolwer - western 

16:25 Gwiezdny pył - fantastyczny 

19:00 Zabójcza broń odc. 5 - serial 

20:00 G.I. Joe: czas Kobry 

          - sensacyjny 

22:30 Zabójcza broń 

          odc. 6 s. 1 - serial 

23:35 Harold i Kumar: 

          Spalone święta - komedia 

01:20 Lista klientów 

          odc. 14 s. 2 - serial 



19:00 Sensacje XX wieku

HITY DNIA

Serge Buren to legenda policji. Jego stosujący 
niekonwencjonalne metody zespół ma najlepsze wyniki. Gdy 
trzeba rozprawić się z grupą gangsterów, tylko jego ludzie 
mogą zatrzymać falę przemocy.

20:00 Informacje kulturalne 

Poniedziałek, 6 listopada 2017

„Prometeusz” 

(2012r.) Polsat 20:10

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 548 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 742 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 743 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 55 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 347 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 275 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 676 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2561 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 722 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3503  

16:30 Na ratunek 112 odc. 166 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 154 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2562 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 406 - serial 

20:10 Prometeusz - film SF  

22:45 Bank - thriller 

01:10 Hitman: Agent 47 - thriller 

06:00 To moje życie! odc. 154 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 8 s. 3 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 9 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 13 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 1 s. 10 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 14 s. 21 - serial 

11:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 18 s. 8 - serial 

12:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 22 s. 8 - serial 

13:45 Zbuntowany anioł 

          odc. 251 - serial 

14:35 Królowa serc odc. 3 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 44 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 45 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 13 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 9 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 10 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 320 s. 15 - serial 

20:00 Brygada ponad prawem 

          - sensacyjny 

21:55 Szybcy i wściekli - Tokio Drift 

          - sensacyjny 

00:00 Prawo krwi - sensacyjny 

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans - polityczny   
08:40 Okrasa łamie przepisy odc. 166   
09:10 Rok w ogrodzie  - poradnikowy 
09:35 Rok w ogrodzie extra 
          odc. 10  - poradnikowy 
09:50 Łap start-up odc. 6  
10:10 Północ - Południe księga  
          odc. 12 - serial 
11:10 Doktor Quinn 
          odc. 22 s. 6 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:35 Agropogoda 
12:40 To się opłaca  
12:55 Łowcy odc. 6 - serial 
14:00 Elif odc. 127 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
16:05 W sercu miasta odc. 26 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3196 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 60 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Emigranci - spektakl teatralny  
21:55 Moonraker - sensacyjny  
00:05 GOL  piłkarski 
00:35 Julie i Julia - komedia  

06:05 Rodzinka.pl odc. 172 - serial 
06:35 Coś dla Ciebie odc. 126  
07:05 M jak miłość odc. 158 - serial 
08:00 Pytanie na śniadanie   
10:50 Panorama 
11:10 Barwy szczęścia 
          odc. 1733 - serial 
11:45 Na dobre i na złe 
          odc. 480 - serial 
12:50 Tylko z tobą odc. 17 - serial 
13:50 Na sygnale odc. 72 - serial 
14:25 Czarne chmury odc. 6 - serial 
15:30 O mnie się nie martw 
          odc. 87 s. 7 - serial 
16:30 Koło fortuny - rozrywka 
17:05 Nadzieja i miłość 
          odc. 46 - serial 
18:00 Panorama 
18:30 Sport-telegram 
18:40 Pogoda 
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 
19:30 Barwy szczęścia 
          odc. 1733 - serial 
20:05 Barwy szczęścia 
          odc. 1734 - serial 
20:50 M jak miłość odc. 1327 - serial 
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 
          - dokumentalny 
21:50 Bake off - Ale ciacho! 
          odc. 31 - rozrywka 
23:00 Bake off - Ale przepis odc. 31  
23:20 Panamskie kwity: 
          przekręt stulecia 
          - dokumentalny 
00:25 Pod wspólnym niebem 
          odc. 8 - serial 
01:00 Rodzinka.pl 
          odc. 218 s. 11 - serial 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kobieta na krańcu świata 

          odc. 9 s. 9 cykl - reportaży  

07:20 Listy do M. 3 - kulisy filmu 

          - reportaż 

07:50 Spotkanie ze smakiem  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2117  

10:55 Ukryta prawda odc. 825 - serial  

12:00 Szkoła odc. 477 - serial  

13:00 19+ odc. 178 - serial  

13:30 Szpital odc. 714 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 6 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 478 - serial  

16:30 19+ odc. 179 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 826 - serial  

18:00 Szpital odc. 715 - serial  

19:00 Fakty 

19:30 Listy do M. 3 

          - relacja z premiery odc. 1 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Listy do M. 3 

          - relacja z premiery odc. 2 

19:55 Uwaga! odc. 5123  

20:10 Doradca smaku odc. 37  

20:15 Na Wspólnej odc. 2576 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 94 - rozrywka 

21:30 Druga szansa odc. 9 s. 4 - serial  

22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 9 s. 2 - serial  

23:35 Jupiter: Intronizacja - film SF  

05:20 Ukryta prawda odc. 65 - serial 

06:20 Szpital odc. 184 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 117 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 2 s. 2 - serial 

09:10 Brzydula odc. 135 - serial 

09:45 Brzydula odc. 136 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 459 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 358 - serial 

14:55 Szpital odc. 185 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 2 s. 1 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 3 s. 2 - serial 

17:55 Brzydula odc. 137 - serial 

18:30 Brzydula odc. 138 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 460 - serial 

20:00 Wyprawa Kon-Tiki - przygodowy 

22:30 Lista klientów odc. 15 s. 2 - serial 

23:35 G.I. Joe: czas Kobry - sensacyjny 

06:50 Był taki dzień odc. 341 - felieton 
07:00 Skradziona nadzieja 
          - dokumentalny  
08:05 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 33 cykl - reportaży 
08:35 Z szafy Pietrzaka 
          odc. 2 Kabaret i satyra 
09:05 W labiryncie odc. 110 - serial 
09:40 Polska i świat z historią w tle 
          odc. 1 cykl - reportaży 
10:35 Sekrety wykute w kamieniu 
          odc. 2 - serial  
11:40 Nieposłuszeństwo 
          - Aristides de Sousa Mendes 
          - dokumentalny 
13:35 Niecała nieprawda czyli 
          PRL w DTV odc. 10 - reportaż  
14:10 Sensacje XX wieku odc. 146   
15:05 Encyklopedia 
          II wojny światowej 
          odc. 48 - serial 
15:40 Spór o historię odc. 107   
16:20 Opowieści o Yellowstone 
          odc. 1 - serial  
17:15 Ex libris  
17:45 Czas honoru 
          odc. 31 s. 3 - serial 
18:40 Flesz histor  
19:00 Sensacje XX wieku odc. 147  
20:00 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii 
20:35 Największe oblężenia 
          średniowiecza 
          odc. 1 - dokumentalny 
21:30 Polonia Restituta odc. 4 - serial 
22:35 Nefertiti i zaginiona dynastia 
          - dokumentalny 
23:40 Oblicza Afryki 
          odc. 1 - dokumentalny 
01:20 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 33 cykl - reportaży  
01:50 Polonia Restituta odc. 4 - serial  

08:00 Informacje dnia 
08:15 Wieś - to też Polska  - rolniczy  
09:25 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
09:30 Vatican Magazine  - informacyjny  
10:00 Informacje dnia 
10:15 Rozmowy niedokończone   
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Wakacje z Chopinem 
          - dokumentalny 
11:50 Retrospekcja   
11:55 Święty na każdy dzień  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Wielcy Duchem - Jan Paweł  
          - dokumentalny 
13:20 - koncert życzeń - muzyczny  
14:10 Maria Magdalena - obyczajowy 
15:35 Trzy wyspy - trzy światy 
          - dokumentalny 
15:45 Święty na każdy dzień  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Sanktuaria polskie 
          cykl - reportaży  
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej   
16:50 Świadkowie - serial  
17:20 Coś wisi w powietrzu 
          odc. 7 - edukacyjny  
17:30 Okiem kamery Cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Monster Trucków 
          odc. 18 - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Owoce posługi misyjnej 
          - dokumentalny 
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa   
22:10 Mojżesz - 10 przykazań 
          odc. 46 - serial  
23:00 Corrie Ten Boom 
          - nieugięta wiara - dokumentalny

08:00 Dziennik filozofa odc. 46  

08:10 Scena klasyczna. 

          Młody Chopin odc. 6 Recital 

09:00 Eurokultura odc. 112 - reportaż 

09:25 Enak - psychologiczny 

11:00 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 2 - serial 

12:40 Córka albo syn - obyczajowy 

14:05 Ostatni blues - psychologiczny 

16:00 Studio Kultura - niedziela z... 

          odc. 493  kulturalny 

18:30 Studio Kultura - rozmowy 

18:50 Witamy w latach 80. 

          odc. 1 - serial 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Przędza - dokumentalny 

21:30 Kronos odc. 3 - reportaż 

22:20 Którędy po sztukę odc. 60  

22:25 Videofan odc. 87 

22:45 Dziennik filozofa odc. 46  

23:05 Pola X - melodramat 

01:25 Informacje kulturalne 

Miliarder Peter Weyland funduje wyprawę na odległy księżyc. 

Po przybyciu na miejsce w 2093 r. członkowie załogi 

dowiadują się, że celem misji jest ustalenie, kto stworzył 

ludzkość.

„Brygada ponad prawem” 

(2015r.) TV Puls 20:00

19:55 Uwaga! 19:30 Świat według Kiepskich14:00 Elif 06:05 Rodzinka.pl 

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

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy 
          odc. 1 - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: Juniorzy 
          odc. 2 - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 1 - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 25 - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 26 - serial 
09:00 V.I.P. odc. 19 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 27 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
          odc. 157 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
          odc. 112 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
          odc. 113 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
          odc. 32  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
          odc. 173 - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 28 - serial 
17:00 Detektywi w akcji 
          odc. 158 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 344 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 345 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
          - wydział kryminalny 
          odc. 140 - serial 
21:00 Śmierć na 1000 sposobów 
          odc. 2 - serial 
21:30 Śmierć na 1000 sposobów 
          odc. 3 - serial 
22:00 Galileo odc. 648
23:00 Galileo odc. 649
00:00 STOP Drogówka 
          odc. 164  policyjny 
01:00 9. miesiąc odc. 10 - serial 



10:15 Doktor Quinn 19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki 16:55 Zaklinaczka duchów

08:45 Informacje kulturalne 

HITY DNIA

Wychowany w laboratorium, stworzony do jednego celu 
zabójca musi zmierzyć się korporacją, która chce odkryć jego 
przeszłość. W starciu wspiera go Katia, która postanowiła 
połączyć z nim siły.

Zawodowy włamywacz jest przypadkowym świadkiem 
przestępstwa popełnionego przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, który zrobi wszystko, aby nikt się o tym nie 
dowiedział.

19:00 Policjantki i policjanci

13:40 Zbuntowany anioł 08:05 Wojciech Cejrowski

Wtorek, 7 listopada 2017

„Hitman: Agent 47” 

(2015r.) Polsat 20:05

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans - polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Weterynarze z sercem 
          odc. 22 - serial 
09:40 Nienasyceni odc. 12  
10:15 Doktor Quinn odc. 1 - serial 
11:05 Niebo i piekło: Północ 
          - Południe. Księga I 
          odc. 1 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35 To się opłaca  
12:55 Łowcy odc. 7 - serial 
14:00 Elif odc. 128 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 27 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3197 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 61 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 S.W.A.T. odc. 1 - serial 
21:35  śledczy Anity Gargas odc. 49  
22:05 El Príncipe - dzielnica zła 
          odc. 45 - serial 
22:55 Miasto gniewu - serial 
23:40 Anno Domini 
          - Bibl ciąg dalszy odc. 1 - serial 
00:35 Spaleni słońcem  - wojenny 

06:10 Rodzinka.pl odc. 173 s. 8 - serial 

06:40 Cranach. 

          Trendy zreformowanej Europy 

          - dokumentalny 

07:05 M jak miłość odc. 159 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie   

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1734 - serial 

11:50 Na dobre i na złe odc. 481 - serial 

12:50 Tylko z tobą odc. 18 - serial 

13:50 Na sygnale odc. 73 - serial 

14:25 Cuda z odzysku 

          - urządź mieszkanie za darmo 

          odc. 10 s. 2 - rozrywka 

15:30 M jak miłość odc. 1327 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 47 - serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1734 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1735 - serial 

20:50 M jak miłość odc. 1328 - serial 

21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 

          - dokumentalny 

21:55  Ekspresu Reporterów  

          - publicystyczny  

23:00 Kiedy miałam 6 lat 

          pokonałam raka - dokumentalny 

00:20 Miasto skarbów odc. 8 - serial 

01:15 Pierwsza randka 

          odc. 22 - rozrywka 

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 549 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 744 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 745 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 56 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 348 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 276 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 677 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2562 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 723 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3504  

16:30 Na ratunek 112 odc. 167 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 155 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2563 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 407 - serial 

20:05 Hitman: Agent 47 - thriller  

22:15 Dorwać gringo - dramat 

00:30 Dwudziesto-pięcio-bój 

          - komedia 

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 13 s. 11 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 37  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2118  

10:55 Ukryta prawda odc. 826 - serial  

12:00 Szkoła odc. 478 - serial  

13:00 19+ odc. 179 - serial  

13:30 Szpital odc. 715 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 7 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 479 - serial  

16:30 19+ odc. 180 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 827 - serial  

18:00 Szpital odc. 716 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5124  

20:10 Doradca smaku odc. 38  

20:15 Na Wspólnej odc. 2577 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 95 - rozrywka 

21:30 Diagnoza odc. 10 - serial  

22:30 Kuba Wojewódzki 

          odc. 10 s. 12 - rozrywka  

23:30 Superwizjer odc. 1108  

00:05 366 °C odc. 9 s. 2  poradnikowy  

01:05 Ślub od pierwszego wejrzenia 

          odc. 9 s. 2 - serial  

06:00 Mistrz kuchni: Juniorzy 

          odc. 2 - rozrywka 

06:45 Mistrz kuchni: juniorzy 

          odc. 3 - rozrywka 

07:25 Kacze opowieści odc. 2 - serial 

07:50 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 27 - serial 

08:30 Kaczor Donald przedstawia 

          odc. 28 - serial 

09:00 V.I.P. odc. 20 - serial 

10:00 Esmeralda odc. 28 - serial  

11:00 Detektywi w akcji 

          odc. 158 - serial  

12:00 Detektywi w akcji 

          odc. 114 - serial 

13:00 Detektywi w akcji 

          odc. 115 - serial 

14:00 STOP Drogówka 

          odc. 33  policyjny 

15:00 Dom nie do poznania 

          odc. 174 - rozrywka 

16:00 Esmeralda odc. 29 - serial 

17:00 Detektywi w akcji 

          odc. 159 - serial 

18:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 345 - serial  

19:00 Policjantki i policjanci 

          odc. 346 - serial 

20:00 Sprawiedliwi 

          - wydział kryminalny 

          odc. 141 - serial 

21:00 Podróż do piekła - horror 

22:50 Włatcy móch 

          odc. 19 - serial dla dorosłych 

23:50 Spadkobiercy odc. 7 - rozrywka 

00:50 9. miesiąc odc. 11 - serial 

01:50 Graffiti  

06:00 To moje życie! odc. 155 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 9 s. 3 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 10 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 14 s. 21 - serial 

10:00 Napisała: morderstwo 

          odc. 2 s. 10 - serial 

11:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 15 s. 21 - serial 

11:55 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 19 s. 8 - serial 

12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 23 s. 8 - serial 

13:40 Zbuntowany anioł 

          odc. 252 - serial 

14:35 Królowa serc odc. 4 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 45 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 46 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 14 - serial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 10 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 11 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 321 s. 15 - serial 

20:00 1408 - horror 

22:00 Po prostu walcz  - sensacyjny 

00:05 American Pie: bractwo Beta 

          - komedia 

08:00 Dziennik filozofa odc. 47  

08:10 Wydarzenie aktualne - reportaż 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Życie jako śmiertelna 

          choroba przenoszona 

          drogą płciową - psychologiczny 

11:00 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 3 - serial 

12:30 Blizna - dramat 

14:30 Tygodnik kulturalny 

15:20 Życie jako śmiertelna 

          choroba przenoszona 

          drogą płciową - psychologiczny  

17:05 Którędy po sztukę odc. 60  

17:15 Legendy rocka odc. 48 - serial 

17:45 Leonard Cohen 

          - pieśni miłości i nienawiści 

          - artystyczny 

18:35 Studio Kultura - rozmowy

19:00 Niepamięć - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Spiskowcy - spektakl teatralny 

22:15 Dezerterzy odc. 61  

22:40 Dziennik filozofa odc. 47  

22:50 Kobiety świntuszą - komedia 

00:35 Cztery noce z Anną 

          - psychologiczny

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:35 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:40 Świadkowie - serial  
09:10 Papież Polak do Rodaków
10:00 Informacje dnia 
10:15 Jak my to widzimy 
          - z daleka widać lepiej   
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej   
11:05 Mocni w wierze  
11:35 Święty na każdy dzień  
11:40 Dinozaury z Krasiejowa 
          - dokumentalny 
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 Fircyk w zalotach 
          - spektakl teatralny 
13:35 Największe przeboje 
          Pana Boga - Pieśni wolności 
          - dokumentalny 
14:00 Mojżesz - 10 przykazań - serial  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Jestem mamą  
16:30 Kalejdoskop młodych 
          - edukacyjny  
16:50 Express studencki   
17:00 Serce i oblicze Boga 
          - dokumentalny 
17:15 Prosto o gospodarce 
          odc. 4  ekonomiczny  
17:30 Okiem kamery cykl - reportaży  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Każdy maluch to potrafi 
          - program dla dzieci  
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Szukając miłosierdzia - dramat 
23:35 Pokonać tsunami 
          - dokumentalny

05:30 Szpital odc. 185 - serial 

06:30 W-11 - wydział śledczy 

          odc. 1168 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 118 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 3 s. 2 - serial 

09:10 Brzydula odc. 137 - serial 

09:45 Brzydula odc. 138 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 460 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 119 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 359 - serial 

14:55 Szpital odc. 186 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 3 s. 1 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 4 s. 2 - serial 

17:55 Brzydula odc. 139 - serial 

18:30 Brzydula odc. 140 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 461 - serial 

20:00 Władza absolutna - thriller 

22:30 John Q - sensacyjny 

01:00 Nie z tego świata 

          odc. 8 s. 5 - serial 

„Władza absolutna” 

(1997r.) TVN 7 20:00

06:50 Był taki dzień odc. 342 - felieton 
06:55 Niepodległy - opowieść 
          o Januszu Krupskim 
          - dokumentalny 
08:05 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 34 cykl - reportaży 
08:35 Wszystko po krakowsku 
          odc. 5 - rozrywka 
09:10 W labiryncie odc. 111 - serial 
09:45 Objawienia gietrzwałdzkie 
          - dokumentalny 
10:45 Życie odc. 10 - serial  
11:50 Goniec historyczny IPN odc. 5   
12:15 Nefertiti i zaginiona dynastia 
          - dokumentalny  
13:15 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
13:45 Sensacje XX wieku odc. 147   
14:40 Encyklopedia 
          II wojny światowej 
          odc. 49 - serial 
15:15 Największe oblężenia 
          średniowiecza 
          odc. 1 - dokumentalny  
16:05 Klucz do serc - dokumentalny 
16:45 Ewangelia i bunt 
          - dokumentalny 
17:45 Czas honoru 
          odc. 32 s. 3 - serial 
18:30 Biało-czerwoni 
          - historie niezwykłe - reportaż 
18:55 Kryptonim "Muzeum"
          - Szlak Arm Krajowej odc. 6  
19:15 Sensacje XX wieku odc. 118  
19:50 Sensacje XX wieku odc. 119  
20:30 Nowe Ateny  
21:15 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
21:50 Polonia Restituta odc. 5 - serial 
22:55  wojna światowa na Bałkanach 
          odc. 1 - serial 
23:25  wojna światowa na Bałkanach 
          odc. 2 - serial 
00:05 Wichry Kołymy - biograficzny 



HITY DNIA

Były agent meksykańskiej policji federalnej zostaje 
zwerbowany przez prezydenta USA i wysłany do Meksyku z 
misją likwidacji szefa kartelu. Musi skorzystać z pomocy 
ekscentrycznego handlarza bronią.

Derek Zoolander, trzykrotny zdobywca tytułu Modela Roku, 
zdetronizowany przez rywala, porzuca Nowy Jork i wraca do 
rodzinnego miasta, gdzie zostaje górnikiem. Wtedy otrzymuje 
interesującą propozycję.

08:45 Informacje kulturalne 19:30 Sensacje XX wieku

Środa, 8 listopada 2017

05:55 Dzień dobry Polsko!   
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda poranna 
08:15 Kwadrans polityczny   
08:40 Komisariat - serial 
09:10 Sonda  
          odc. 66 - popularnonaukowy 
09:35 Jak to działa? 
          odc. 145 - popularnonaukowy 
10:15 Doktor Quinn odc. 2 - serial 
11:05 Niebo i piekło: Północ 
          - Południe. Księga I 
          odc. 2 - serial 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes  - rolniczy  
12:30 Agropogoda 
12:35  Magazyn rolniczy  
12:55 Skrzydlata królowa nieba 
          - dokumentalny 
14:00 Elif odc. 129 - serial 
14:55 Program rozrywkowy 
          - rozrywka 
15:10 Obserwator  
15:45 Wiadomości 
15:55 Pogoda 
16:05 W sercu miasta odc. 28 - serial 
17:00 Teleexpress 
17:15 Pogoda 
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 
18:00 Klan odc. 3198 - serial 
18:30 Rodzina wie lepiej 
          odc. 62 - rozrywka 
18:55 Komisariat - serial 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:10 Pogoda 
20:25 Wielki test o Piłsudskim Quiz  
21:55 Piłsudski Bronisław: 
          zesłaniec etnograf bohater 
          - dokumentalny 
23:00 Ludzkie dzieci - film SF 
00:55 Naszaarmia.pl odc. 289  
01:30 Anno Domini 
          - Bibl ciąg dalszy odc. 1 - serial  

06:00 Rodzinka.pl odc. 174 s. 8 - serial 

06:35 Pożyteczni.pl  

07:05 M jak miłość odc. 160 - serial 

08:00 Pytanie na śniadanie   

10:55 Panorama 

11:15 Barwy szczęścia 

          odc. 1735 - serial 

11:45 Na dobre i na złe 

          odc. 482 - serial 

12:50 Tylko z tobą odc. 19 - serial 

13:50 Na sygnale odc. 74 - serial 

14:25 Nasz dziwaczny świat 

          odc. 9 s. 2 - serial 

15:30 M jak miłość odc. 1328 - serial 

16:30 Koło fortuny - rozrywka 

17:05 Nadzieja i miłość odc. 48 - serial 

18:00 Panorama 

18:30 Sport-telegram 

18:40 Pogoda 

18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka 

19:30 Barwy szczęścia 

          odc. 1735 - serial 

20:05 Barwy szczęścia 

          odc. 1736 - serial 

20:45 Na dobre i na złe 

          odc. 684 - serial 

21:50 Na sygnale odc. 161 - serial 

22:30 27 sukienek 

          - komedia romantyczna 

00:25 O mnie się nie martw 

          odc. 87 s. 7 - serial 

01:25 Tajne eksperymenty CIA 

          - dokumentalny

05:40 Mango - Telezakupy 

06:50 Kuchenne rewolucje 

          odc. 1 s. 12 - rozrywka 

07:50 Doradca smaku odc. 38  

08:00 Dzień Dobry TVN odc. 2119  

10:55 Ukryta prawda odc. 827 - serial  

12:00 Szkoła odc. 479 - serial  

13:00 19+ odc. 180 - serial  

13:30 Szpital odc. 716 - serial  

14:30 Kuchenne rewolucje 

          odc. 8 s. 4 - rozrywka 

15:30 Szkoła odc. 480 - serial  

16:30 19+ odc. 181 - serial  

17:00 Ukryta prawda odc. 828 - serial  

18:00 Szpital odc. 717 - serial  

19:00 Fakty 

19:35 Sport 

19:45 Pogoda 

19:50 Uwaga! odc. 5125  

20:10 Doradca smaku odc. 39  

20:15 Na Wspólnej odc. 2578 - serial 

20:55 Milionerzy odc. 96 - rozrywka 

21:30 Azja Express 

          odc. 10 s. 2 - rozrywka  

23:00 Pieniądze to nie wszystko 

          - komedia 

01:15 Superwizjer odc. 1108  

06:00 Nowy dzień z Polsat News  

          - informacyjny 

08:00 Trudne sprawy odc. 550 - serial 

09:00 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 746 - serial 

09:30 Malanowski i Partnerzy 

          odc. 747 - serial 

10:00 Dzień który zmienił moje życie 

          odc. 57 - serial 

11:00 Dlaczego ja? odc. 349 - serial 

12:00 Pielęgniarki odc. 277 - serial 

13:00 Trudne sprawy odc. 678 - serial 

14:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2563 - serial  

14:45 Dlaczego ja? odc. 724 - serial 

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja odc. 3505  

16:30 Na ratunek 112 odc. 168 - serial 

17:00 Gliniarze odc. 156 - serial 

18:00 Pierwsza miłość 

          odc. 2564 - serial 

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport 

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich 

          odc. 408 - serial 

20:05 Świat według Kiepskich 

          odc. 525 - serial 

20:40 Supermodelka Plus Size 

          odc. 9 - rozrywka 

22:20 Zoolander - komedia 

00:20 Haker - komedia sensacyjna 

05:20 Ukryta prawda odc. 66 - serial 

06:20 Szpital odc. 186 - serial 

07:15 Sąd rodzinny odc. 119 - serial 

08:15 Zaklinaczka duchów 

          odc. 4 s. 2 - serial 

09:10 Brzydula odc. 139 - serial 

09:45 Brzydula odc. 140 - serial 

10:20 Mango - Telezakupy 

11:55 Ukryta prawda odc. 461 - serial 

12:55 Sąd rodzinny odc. 120 - serial 

13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 

          odc. 360 - serial 

14:55 Szpital odc. 187 - serial 

15:55 Druga szansa odc. 7 - serial 

16:55 Zaklinaczka duchów 

          odc. 5 s. 2 - serial 

17:55 Brzydula odc. 141 - serial 

18:30 Brzydula odc. 142 - serial 

19:00 Ukryta prawda odc. 462 - serial 

20:00 Striptiz - sensacyjny 

22:25 The Following odc. 12 s. 3 - serial 

23:30 Sierota - thriller 

06:00 Mistrz kuchni: juniorzy 
          odc. 3 - rozrywka 
06:45 Mistrz kuchni: juniorzy 
          odc. 4 - rozrywka 
07:25 Kacze opowieści odc. 3 - serial 
07:50 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 29 - serial 
08:30 Kaczor Donald przedstawia 
          odc. 30 - serial 
09:00 V.I.P. odc. 21 - serial 
10:00 Esmeralda odc. 29 - serial  
11:00 Detektywi w akcji 
          odc. 159 - serial  
12:00 Detektywi w akcji 
          odc. 116 - serial 
13:00 Detektywi w akcji 
          odc. 117 - serial 
14:00 STOP Drogówka 
          odc. 34  policyjny 
15:00 Dom nie do poznania 
          odc. 175 - - rozrywka 
16:00 Esmeralda odc. 30 - serial 
17:00 Detektywi w akcji 
          odc. 160 - serial 
18:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 346 - serial  
19:00 Policjantki i policjanci 
          odc. 347 - serial 
20:00 Sprawiedliwi 
          - wydział kryminalny 
          odc. 142 - serial 
21:00 Zabójcza gra - sensacyjny 
23:00 Włatcy móch 
          odc. 21 - serial dla dorosłych 
23:30 Włatcy móch 
          odc. 22 - serial dla dorosłych 
00:00 Spadkobiercy odc. 8 - rozrywka 
01:00 Sekrety sąsiadów 
          odc. 77 - serial 

06:00 To moje życie! odc. 156 - serial 

07:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 10 s. 3 - serial 

08:00 J.A.G. 

          - Wojskowe Biuro Śledcze 

          odc. 11 s. 3 - serial 

09:00 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 15 s. 21 - serial 

09:55 Napisała: morderstwo 

          odc. 3 s. 10 - serial 

10:55 Kobra - oddział specjalny 

          odc. 16 s. 21 - serial 

11:50 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 20 s. 8 - serial 

12:45 Agenci NCIS: Los Angeles 

          odc. 24 s. 8 - serial 

13:40 Zbuntowany anioł 

          odc. 253 - serial 

14:35 Królowa serc odc. 5 - serial 

15:45 Lekarze na start odc. 46 - serial 

16:30 Lekarze na start odc. 47 - serial 

17:15 Wojny owe: Kanada 

          odc. 15 - ser ial 

17:45 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 11 - serial 

18:40 Lombard. Życie pod zastaw 

          odc. 12 - serial 

19:30 Gwiazdy lombardu 

          odc. 322 s. 15 - serial 

20:00 Prawo krwi - sensacyjny 

22:05 Maczeta zabija - sensacyjny 

00:15 Żądza śmierci - sensacyjny 

08:00 Dziennik filozofa odc. 48  

08:05 Szlakiem Kolberga 

          odc. 15  kulturalny 

08:45 Informacje kulturalne 

09:05 Spowiedź dziecięcia wieku 

          - melodramat 

11:00 Z biegiem lat z biegiem dni 

          odc. 4 - serial 

12:10 Goodbye Rockefeller 

          - młodzieżowy 

13:45 Którędy po sztukę  

14:05 Geograf przepił globus - dramat 

16:15 Dranie w kinie odc. 10  

16:50 Spowiedź dziecięcia wieku 

          - melodramat  

18:35 Studio Kultura - rozmowy  

18:55 Portrecista - dokumentalny 

20:00 Informacje kulturalne 

20:20 Salvo. Ocalony - thriller 

22:15 Pegaz odc. 54  kulturalny 

23:15 Dziennik filozofa odc. 48  

23:25 Jedna scena odc. 51  kulturalny 

23:45 Zawrócony - komedia 

01:15 Alfabet polskiego performance 

          odc. 19 program estradowy

06:50 Był taki dzień odc. 343 - felieton 
06:55 Ewangelia i bunt 
          - dokumentalny  
07:55 Wojciech Cejrowski 
          - boso przez świat 
          odc. 35 cykl - reportaży 
08:30 Czterdziesty sezon 
          Kabaretu pod Egidą 
          odc. 1 - koncert 
09:25 W labiryncie odc. 112 - serial 
10:00 Kinema - dokumentalny 
10:35 Daniel Gabriel Fahrenheit  
11:05 Kobiety i wojna - dokumentalny 
12:15 Spór o historię odc. 32  
12:50 Polacy odc. 5 - reportaż 
13:25 Gdybyś przyszedł 
          pod tę ścianę - dokumentalny 
13:50 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
14:20 Sensacje XX wieku odc. 118   
14:50 Sensacje XX wieku odc. 119  
15:25 Encyklopedia  wojny światowej 
          odc. 7 - serial 
15:50 Ostatnia tajemnica 
          Romanowów - dokumentalny  
16:50 Mocarz - dokumentalny 
17:55 Czas honoru odc. 33 - serial 
18:55 Śladami zbrodni i 
          walki 1944-1956 odc. 12 - serial 
19:30 Sensacje XX wieku odc. 23  
20:25 Było nie minęło 
          - kronika zwiadowców historii  
20:55 Kobiety J.F. Kennedy'ego: 
          szczegóły skandali 
          - dokumentalny 
22:00 Polonia Restituta odc. 6 - serial 
23:05 Kronika olimpijska odc. 1  
23:35 Kronika olimpijska odc. 2  
00:10 Bilet na Księżyc - komedia 

08:00 Informacje dnia 
08:15 Polski punkt widzenia   
08:40 Słowo życia 
          - rozważanie Ewangel dnia  
08:45 Każdy maluch to 
          potrafi Program dla dzieci  
09:00 Dziecko od poczęcia 
          - dokumentalny  
09:20 Express studencki   
09:25 Sanktuaria polskie cykl - reportaży  
09:45 Święty na każdy dzień  
09:50 Refleksje nad Psalmem XXI 
          odc. 4 - serial 
10:00 Audiencja Generalna 
          Ojca Świętego Franciszka 
          z Watykanu 
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki 
          odc. 28 - serial 
11:15 Kabwe - reportaż 
11:25 Myśląc ojczyzna - felieton  
11:35 Spotkania z ekologią 
          odc. 1  ekologiczny  
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia 
12:20 W służbie odkupienia 
          - redemptoryści polscy 
          w okowach dwóch totalitaryzmów  
13:05 Albert Schweitzer 
          - powołanie do Afryki 
          - dokumentalny 
14:00 Szukając miłosierdzia - dramat  
15:50 Ma się rozumieć  
16:00 Informacje dnia 
16:10 Na zdrowie  poradnikowy  
16:30 Z nami bezpiecznie   
16:45 Święty na każdy dzień  
16:50 Coś wisi w powietrzu 
          odc. 8 - edukacyjny  
17:00 Po stronie prawdy - reportaż  
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia 
18:15 Rozmowy niedokończone   
19:25 Święty na każdy dzień  
19:30 Przygody Mobilków - serial 
19:45 Modlitwa z telefonicznym 
          udziałem dzieci 
20:00 Informacje dnia 
20:20 Różaniec 
20:50 Myśląc ojczyzna - felieton  
21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy 
          Cudownego Obrazu Matki 
          Bożej Częstochowskiej 
          na Jasnej Górze 
21:20 Informacje dnia 
21:40 Polski punkt widzenia   
22:00 Nasze dzikie serca - obyczajowy 
23:30 Trwajmy przy sercu 
          naszej matki! - reportaż  
23:50 Lusaca Bauleni - dokumentalny

„Maczeta zabija” 

(2013r.) TV Puls 22:05

19:30 Barwy szczęścia 19:50 Uwaga! 12:00 Pielęgniarki10:15 Doktor Quinn

16:55 Zaklinaczka duchów 18:00 Policjantki i policjanci 17:45 Lombard. Życie pod zastaw

„Zoolander” 

(2001r.) Polsat 22:20
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 temperatura: 11 11 °C
 opady: 9 10 mm
 ciśnienie: 1002 1004 hPa
 wiatr: 25 60 km/h 

 temperatura: 11 9 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie:  1014 1016 hPa
 wiatr: 20 45 km/h 

 temperatura: 10 6 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1014 1012 hPa
 wiatr: 20 45 km/h 

 temperatura: 12 6 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1008 1005 hPa
 wiatr: 18 40 km/h 

 temperatura: 10 9 °C
 opady: 0.7 0.9 mm
 ciśnienie: 1022 1019 hPa
 wiatr: 15 40 km/h 

 temperatura: 8 4 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1029 1027 hPa
 wiatr: 11 25 km/h 

 temperatura: 7 3 °C
 opady: 0 0 mm
 ciśnienie: 1021 1025 hPa
 wiatr: 12 25 km/h 
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Kotlet de volaille
Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…
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Składniki 
4 filety piersi kurczaka
100 g masła
natka pietruszki
szczypiorek
jajko
bułka tarta do obtaczania
1/2 szklanki mąki
sól i pieprz
olej rzepakowy do smażenia

Sposób wykonania:
Masło rozetrzeć z odrobiną soli 

i posiekanymi ziołami, uformować 
4 wałki i włożyć do lodówki. Piersi 
rozbić w kształt liścia (najłatwiej 
przez folię spożywczą). Oprószyć 
solą i pieprzem. Na każdej poło-
żyć wałeczek z masła i zawinąć 
mięso w roladkę. Panierować ko-
lejno w mące, roztrzepanym jajku 
i w bułce tartej. Smażyć na gorą-
cym głębokim tłuszczu do zrumie-
nienia.

Smacznego! Ola Pokora i Halina Leida życzą smacznego!
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Wzrosną nakłady na ochronę zdrowia

Jak informuje o� cjalna strona internetowa rządu, w ubie-
głym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął 
projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej, który zakłada wzrost nakładów na � nansowanie 
opieki medycznej już od przyszłego roku. W 2018 mają 
one wynosić 4,67 proc. PKB, a w 2019 – 4,86 proc. Do-
celowo, w 2025 roku � nansowanie ochrony zdrowia ma 
kształtować się na poziomie 6 proc. PKB. 

Gmina pokaże sprawozdanie ministerstwu 

Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest ona istotna zwłaszcza dla samorządów, bo jeśli proponowane prze-pisy przejdą całą drogą legislacyjną, już wkrótce, co roku, gminy będą przekazywać ministerstwu � nansów sprawozdania podatkowe. Chodzi o raporty dotyczące trzech podatków: od nieruchomości, rolnego i leśne-go. Do tej pory samorządy nie miały takiego obowiązku. Teraz projekt tra�  do Senatu RP. 

Jaka opłata za abonament? 

W przyszłym roku miesięczna opłata za używanie od-

biornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicz-

nego wyniesie 22,70 zł. Z kolei wyłącznie za używanie 

odbiornika radiofonicznego zapłacimy miesięcznie 

7 zł. Opłatę trzeba będzie wnieść do 25. dnia miesiąca 

rozliczeniowego. Co ważne, abonament można zapła-

cić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Im większa licz-

ba opłaconych miesięcy, tym wyższy rabat. 

W Sejmie RP o prawie aborcyjnym 

Do parlamentu tra� ł obywatelski projekt dotyczący 
prawa aborcyjnego, przygotowany przez komitet „Ra-
tujmy Kobiety 2017”. Propozycja zakłada m.in. legal-
ne przerywanie ciąży do końca 12. tygodnia, edukację 
seksualną w szkołach oraz przywrócenie antykoncepcji 
awaryjnej bez recepty. Pod projektem podpisało się 
ponad 400 tys. osób. Poparły go takie organizacje jak: 
Inicjatywa Polska czy Dziewuchy Dziewuchom. 

Więcej pieniędzy na obronność

W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał no-welizację ustawy o modernizacji i � nansowa-niu sił zbrojnych. Zgodnie z przyjętymi prze-pisami, w 2018 roku wydatki na obronność wyniosą minimum 2 proc. PKB, w 2020 roku wzrosną do 2,1 proc. PKB, a docelowo w 2030 roku – do co najmniej 2,5 proc. PKB. Armia ma liczyć do 200 tys. żołnierzy (w tym 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej). 

Zmiany w rejestrowaniu pojazdów 

Posłowie jednogłośnie przyjęli nowelę Prawa o ruchu drogo-
wym. Najważniejsza zmiana dotyczy rejestrowania pojazdów. 
Firmy będą mogły przeprowadzać jazdy testowe bez koniecz-
ności rejestrowania każdego auta w urzędach. Pojawi się za to 
tzw. profesjonalny dowód rejestracyjny, specjalnie dla przedsię-
biorców. Będzie to dokument zaświadczający o dopuszczeniu do 
jazdy testowej pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika 
rolniczego lub przyczepy. Organem dokonującym profesjonalnej 
rejestracji pojazdów ma być starosta. Możliwe będzie posługi-
wanie się jednym profesjonalnym numerem rejestracyjnym dla 
wielu pojazdów.

Meldunek przez internet 

Sejm przyjął w ostatni piątek nowelizację 
ustawy o ewidencji ludności, która utrzymu-
je obowiązek meldunkowy. W uzasadnieniu 
resort spraw wewnętrznych i administracji 
zwraca uwagę na konieczność gromadzenia 
danych o miejscu zameldowania m.in. z uwagi 
na obowiązki administracyjne przy przeprowa-
dzaniu wyborów czy referendum. Od nowego 
roku będzie można jednak meldować się za po-
średnictwem internetu. 
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Żywiec – nie tylko piwo
PODRÓŻE  Żywiec bardzo często jest kojarzony z piwem i wodą źródlaną. Jednak po bliższym pozna-
niu okazuje się, że posiada też liczne walory turystyczne

Żywiec to urocze miasteczko 
położone w województwie ślą-
skim, niedaleko Bielska-Białej. To 
właśnie tutaj rozpoczynają się 
liczne szlaki górskie Beskidu Ży-
wieckiego. Co ciekawego możemy 
zobaczyć w Żywcu?

Zamek w Żywcu - pochodzi 
z XV wieku i znajduje się w cen-
trum Żywca, niedaleko katedry 
Narodzenia NMP, u wlotu do za-
bytkowego parku zamkowego. 
Pierwotnie był zbudowany w sty-
lu gotyckim, ale wielokrotnie 
go przebudowywano, aż nabrał 
cech renesansowej rezydencji 
z krużgankami i attykami. Jest 
kompleksowo wyremontowany 
i udostępniony turystom. Zam-
kowy dziedziniec to perełka sama 
w sobie. Dalej możemy się dostać 
do zamkowej kawiarenki czy do 
komnat, w których obejrzymy 
liczne wystawy związane z tymi 
okolicami. 

Pałac w Żywcu - usytuowany 
obok starego zamku, pochodzący 
z XVIII wieku pałac, zwany często 
nowym zamkiem. Wybudowany 
przez rodzinę Habsburgów, jest 
przepięknym zabytkiem, bardzo 
cenionym. W jego salach odby-
wają się koncerty. W jednym ze 
skrzydeł pałacu do niedawna 
mieszkała córka właścicieli pa-
łacu, Maria Krystyna Altenburg. 
Zmarła w 2012 roku, a upamiętnia 
ją pomnik-ławeczka w parku zam-
kowym.

Park Zamkowy, zwany też 
parkiem Habsburgów, został za-
łożony w XVIII wieku. Pierwotnie 
był to park w stylu francuskim, ale 
później przekształcono go w kra-
jobrazowy park angielski. To wła-

śnie tam znajdują się zamek i pa-
łac. Park tworzą przepiękne aleje 
spacerowe wśród drzew i stawów. 
W centrum znajduje się wysepka, 
do której można się dostać, prze-
chodząc przez kamienne mostki. 
Na wysepce stoi domek chiński 
z XVIII wieku, mieści się w nim 
mała kawiarenka. Na tym terenie 
znajdziemy również plac zabaw 
dla dzieci oraz minizoo.

Konkatedra w Żywcu pod we-
zwaniem Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny pochodzi z pierwszej 
połowy XV wieku i znajduje się tuż 
przy parku zamkowym. Punktem 
charakterystycznym jest sied-
miokondygnacyjna wieża - dzieło 
włoskiego architekta Rucciego. 
Zbudowana w stylu gotyckim, 
następnie przebudowana na styl 
renesansu. Wewnątrz świątyni są 
kaplice grobowe rodzin władają-
cych Żywcem, tj. Komorowskich 
i Habsburgów.

Rynek - centrum miastecz-
ka, od którego rozpoczynają się 
małe, zabytkowe uliczki. Wokół 
rynku z nawierzchnią granitową 
znajdują się kolorowe kamieniczki 
i ratusz. Są tu liczne kawiarenki, 
a w sezonie letnim rozstawiane są 
drewniane stragany, gdzie można 
nabyć wyroby regionalne. W rogu 
rynku stoi kamienna dzwonnica 
z XVIII wieku, przed którą jest po-
stawiony pomnik św. Jana Pawła 
II.

Browar w Żywcu - zakład pi-
wowarski, którego początki się-
gają czasów średniowiecza. Firma 
Browar Żywiec została założona 
w 1856 roku przez Albrechta Fry-
deryka Habsburga i funkcjonuje 
do dzisiaj. Na terenie browaru 

powstało Muzeum Browaru, gdzie 
możemy zobaczyć cały proces 
technologiczny ważenia piwa. 
Ekspozycję tworzą również za-
bytki browarnictwa, każdy doro-
sły zwiedzający może skosztować 
piwa. Odwiedzający otrzymują 
pamiątkowe kufle i ewentualnie 
butelkę soku. Bilet wstępu kosz-
tuje odpowiednio 30 zł za samo 
muzeum lub 35 zł za muzeum 
i browar. Warto jednak odwiedzić 
to miejsce.

Opuszczamy teraz miasteczko 
i udajemy się w okolice Żywca.

Jezioro Żywieckie - zbiornik 
retencyjny na rzece Soła, położo-
ny na granicy Kotliny Żywieckiej 
i Beskidu Małego. Powstał w 1966 
roku i spowodował zalanie wielu 
miejscowości, między innymi Za-
rzecza, Tresnej, Zadziela i Starego 
Żywca. Jezioro latem jest pełne 
żaglówek i rowerów wodnych. 
Istnieje możliwość wypożyczenia 
sprzętu wodnego niedaleko zapo-
ry w Tresnej, gdzie skorzystamy 
również z rejsów stateczkiem tu-
rystycznym po jeziorze. Wokół są 
liczne bary i kawiarnie.

Góra Żar (761 m n.p.m.) to po-
pularny szczyt w Beskidzie Małym. 
Można dojechać samochodem na 
parking przy szkole szybowcowej 
lub dojść piechotą szlakiem czer-
wonym od strony Porąbki. Na sam 
szczyt wjeżdżamy kolejką tereno-
wą, złożoną z dwóch wagoników, 
które mijają się w połowie. Na 
szczycie, oprócz wspaniałych wi-
doków, zobaczymy zbiornik wodny 
elektrowni szczytowo-pompowej. 
Przy ładnej pogodzie zobaczymy 
paralotniarzy oraz szybowników.

Tekst i fot. (Maw)

Żywiecki rynek

Pałac w Żywcu

Domek chiński w zamkowym parku

Pomnik Św. Jana Pawła II
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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 miał tysiące spraw do załatwienia. Zaczną 
cię pociągać tematy związane ze sztuką, a także 
modą. Postanowisz odświeżyć jesienną garderobę. 
Będzie awangardowo, ale ze smakiem. Otoczenie 
będzie cię komplementować. Po porządkach w sza-
fie postanowisz wziąć się za przemeblowanie domu. 
Ustal to najpierw z bliskimi, by uniknąć konfliktu.

Będziesz wesoły i towarzyski, możesz liczyć na za-
proszenia od znajomych. Dobry humor przyda się też 
w pracy, gdzie lepiej zdystansować do wygórowanych 
ambicji współpracowników. Rób swoje i poczekaj. 
Zadbaj za to o relacje w domu, może wspólny weeken-
dowy wypad dobrze wam zrobi? Zabierzcie planszówki 
i spędźcie czas razem.

Przed tobą kilka dni oddechu. Pozwól sobie na od-
poczynek. Dobrym pomysłem będzie odwiedzenie 
kosmetyczki czy wizyta u fryzjera. Zadbasz o siebie 
i od razu poczujesz się lepiej. Co więcej, spotkasz na 
swojej drodze dawnego wielbiciela. Czy stare uczu-
cia odżyją na nowo? To zależy od twojej woli. Lwy 
w stałych związkach niech nie zapominają o partne-
rach.

W najbliższych dniach życie będzie płynąć przy-
jemnie, nie grożą ci wpadki. Gdzieś po drodze po-
jawią się szanse, zwróć na nie uwagę i postaraj się 
je wykorzystać. W sferze zawodowej również spo-
kój. Twoja pozycja się poprawia, zyskałaś szacunek 
szefa i współpracowników.

Planety sprzyjają rozwojowi osobistemu. Jeśli za-
mierzasz wybrać się na terapię, skorzystać z usług 
coacha, nauczyć się czegoś nowego, co sprawi, że 
będziesz czuła się lepiej sama ze sobą – teraz jest na 
to czas. Chodź na spacery, zapisz się na zumbę lub 
jogę, przewietrz szafę.

Poczujesz, że jakaś część twojej codzienności wy-
maga naprawy. Zastanów się, co nie działa tak, jak 
powinno i jak inaczej to zorganizować. W sprawach 
zawodowych postaraj się udowodnić, że jesteś kom-
petentny, a zyskasz ofertę współpracy albo dosta-
niesz awans.

Stale poświęcasz się dla innych, a teraz przyszła 
pora, by pomyśleć tylko o sobie. Miałeś ostatnio 
bardzo dużo odpowiedzialnych zadań na głowie 
i teraz czujesz się zmęczony. W pracy dotrą do cie-
bie niepokojące plotki. Nie powtarzaj ich, nie daj 
się wciągnąć w intrygi.

W najbliższych dniach sporo będzie się działo i to 
do tego stopnia, że może zakręcić się w głowie od 
nadmiaru wydarzeń i spotkań. Nie odpuszczaj, a je-
śli nosisz się z jakimś ambitnym pomysłem, pora 
go zrealizować. Planety ci sprzyjają. Weekend też 
zechcesz spędzić aktywnie, namówisz partnera na 
sportowe zmagania lub udział w dużej imprezie.

Przed tobą spokojniejszy czas, ale lenistwo nie jest 
wskazane. Zabierz się za uporządkowanie spraw 
finansowych. Jeśli nie czujesz się mocny w tej 
dziedzinie, zasięgnij zdania innych osób. Popracuj 
też nad atmosferą w związku, trochę romantyzmu 
z pewnością nie zaszkodzi. Samotne Byki dadzą 
się namówić na randkę komuś, z kim dzielą pokój 
w pracy.

Ktoś surowy podda ocenie twoje ostatnie ambitne 
poczynania w pracy. Będzie chciał znaleźć jakiś 
punkt zaczepienia do krytyki, ale ty odważnie broń 
swoich racji. W ten sposób zasłużysz na szacunek. 
Jeśli podwiniesz ogon, zyskasz łatkę nieprofesjonal-
nego. W wolnych chwilach zrelaksuj się, najlepiej 
z bliską osobą u boku. Zostaw sprzątanie na później, 
czas na zabawę.

W pracy pojawią się problemy, których nie da się roz-
wiązać od ręki. To skutecznie popsuje ci nastrój, bo nie 
znosisz napiętej atmosfery. Spokojnie, sytuacja uspo-
koi się za kilka dni. Dobra passa zacznie ci sprzyjać 
i sam wpadniesz na twórcze rozwiązanie konfliktu. Bę-
dziesz też obdarzony wyjątkowym urokiem osobistym. 
Twoja atrakcyjność nie przejdzie bez echa.

Przy byle okazji będziesz szukał okazji do podjęcia 
nowych zajęć czy udziału w kontrowersyjnych dysku-
sjach. Potrzeba ci wyzwań intelektualnych, będziesz 
teraz w świetnej formie. Zabłyśniesz na niwie towarzy-
skiej, a znajomi będą pod wrażeniem twojej inteligen-
cji. Ostrożnie w sprawach finansowych, ktoś będzie cię 
namawiał do udziału w ryzykownym biznesie.

Kolorowanki dla dzieci
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podsumowali biegi 
GOLUB-DOBRZYŃ  Początek roku szkolnego to dla sportow-
ców i nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu okres startów w biegach przełajowych

R E K L A M A

O
 G

 Ł
 O

 S
 Z

 E
 N

 I 
E

– Serię startów rozpoczę-
liśmy od Mistrzostw Powiatu 
w Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych, które rozegrano pod 
koniec września – opowiada 
Jakub Piotrkowski, nauczyciel 
wychowania fizycznego w ZS nr 
2.  – Kolejny raz tytuł mistrza 
wśród chłopców wywalczył Ka-
rol Olczak.

W pierwszej dziesiątce zna-
lazło się aż siedmiu reprezen-
tantów szkoły, z czego pięciu 
najlepszych zawodników zakwa-
lifikowało się do finału woje-
wódzkiego. Byli to: Karol Olczak, 
Mateusz Skrzeszewski, Sebastian 
Jachowski, Patryk Tarkowski, 
Dawid Wesołowski. Jeśli cho-
dzi o dziewczęta, w najlepszej 
piątce powiatu znalazły się trzy 

zawodniczki: Marta Wiśniewska, 
Natalia Wilczyńska oraz Patrycja 
Tarkowska.

Na początku października 
rozegrane zostały natomiast Mi-
strzostwa Powiatu w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych. 

– Nasze dziewczęta zdobyły 
pierwsze miejsce, zwyciężając na 
dystansie 10x800m i uzyskały 
awans do etapu wojewódzkiego 
– dodaje nauczyciel. – Panowie 
także nie dali szans rywalom, 
i z dużą przewagą wygrali na dy-
stansie 10x1000m, awansując do 
finałów wojewódzkich.

Rywalizację na poziomie mi-
strzostw województwa zawod-
niczy rozpoczęli 10 paździer-
nika biegami indywidualnymi. 
Zawody na tym szczeblu od lat 

odbywają się na bydgoskim For-
donie, na bardzo wymagających 
trasach. Wśród dziewcząt najle-
piej wypadła Marta Wiśniewska, 
która na 80 startujących osób, 
uplasowała się w środku staw-
ki. Jeśli chodzi o biegaczy, cała 
piątka znalazła się w pierwszej 
trzydziestce. Najlepszy był nie-
zawodny Karol Olczak, który za-
jął 15. miejsce. 

Ostatnimi zawodami sezonu 
były Mistrzostwa Województwa 
w Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych. Podobnie jak na szczeblu 
powiatowym, dziewczęta rywa-
lizowały na dystansie 10x800m, 
a chłopcy 10x1000m. 

– Niestety, po bardzo trud-
nym biegu i dwóch wywrotkach 
na trasie, nasze dziewczyny za-

kończyły start na ostatnim, 12. 
miejscu – mówi Jakub Piotrkow-
ski. – Lokata nie była odzwier-
ciedleniem faktycznych możli-
wości naszych zawodniczek. Do 
rywalizacji chłopców przystąpiło 
aż 17 najlepszych drużyn z całe-
go województwa. W tak mocnej 
stawce nasi biegacze uplasowali 
się na dobrej 9. pozycji. Bieg był 
bardzo emocjonujący, a nasi za-
wodnicy dali z siebie wszystko. 
Rywalizacja ze szkołami sporto-
wymi i profesjonalnymi zawod-
nikami jest bardzo trudna, tym 
bardziej jesteśmy dumni z na-
szych sportowców.

Sztafety Zespołu Szkół nr 2 
w Golubiu-Dobrzyniu wystarto-
wały w następujących składach:

– dziewczęta: Wilczyńska 
Natalia, Jachowska Sylwia, Tar-
kowska Patrycja, Poniatowska 
Weronika, Czenkusz Paulina, 
Popławska Paulina, Kopczyńska 
Natalia, Nowakowska Natalia, 

Skonieczna Agnieszka, Wiśniew-
ska Marta, Prymak Magdalena, 
Toczek Patrycja, Wysocka Klau-
dia.

– chłopcy: Skrzeszewski Ma-
teusz, Jachowski Sebastian, We-
sołowski Dawid, Filipiak Marcel, 
Kępczyński Mateusz, Romanow-
ski Kamil, Marcinkowski Krzysz-
tof, Wójcik Milan, Olczak Karol, 
Żuchowski Karol, Foksiński Łu-
kasz, Tarkowski Patryk.

– Cały sezon biegów przeła-
jowych możemy zaliczyć do bar-
dzo udanych – podsumowuje 
nauczyciel. – Świetne wyniki na 
poziomie powiatu i zadowala-
jące na poziomie wojewódzkim 
napawają optymizmem i wska-
zują kierunek działań na kolej-
ne lata. Serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy naszym sportow-
com za zaangażowanie i ogrom-
ny wysiłek.

(szyw)
Fot. ZS2

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu rywalizowali w biegach indywidualnych i grupowych
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Dworzec na zdjęciachOgrodnik Pomorza, 
Kujaw, Warmii i Mazur Przedstawiamy zdjęcia ukazujące dworzec główny 

w Kowalewie Pomorskim. Fotografie pokazują, jak 
obiekt zmieniał się na przestrzeni lat. Johann Larass z Bydgoszczy zaprojektował w XIX wieku ponad 400 ogrodów 

przy pałacach i dworach na terenie: Pomorza, Kujaw, Warmii, Mazur i Wiel-
kopolski. Przybliżamy jego historię. Szukamy informacji, czy zaprojektował 
ogrody w naszym regionie. 

Było i jestPostać

Najstarsze zdjęcie przedsta-
wia dworzec na przełomie XIX 
i XX wieku. Kolejna pocztówka 
ukazuje stację z okresu I wojny 
światowej. Oba widoki pochodzą 
ze strony www.fotopolska.eu. 

Przypominamy, że pierwsza 
linia kolejowa, biegnąca przez 
obecny powiat golubsko-do-
brzyński, powstała w 1873 roku. 
Łączyła ona Toruń z Olsztynem 
i w związku z tym przechodzi-

ła przez Kowalewo Pomorskie. 
Pierwsze odcinki oddano do 
użytku już w 1871 roku. Wów-
czas można było podróżować 
m.in. z Torunia przez Kowale-
wo Pomorskie do Jabłonowo Po-
morskiego. Otwarcie ruchu na 
całej linii nastąpiło oficjalnie 15 
sierpnia 1873 roku. Współcześnie 
tą trasą również jeżdżą pociągi: 
z lub do Olsztyna i Torunia. 

(szyw)

Johann Larass urodził się 
w 1820 roku w Neschwitz (po-
wiat Budziszyn) w Saksonii, 
w rodzinie właścicieli i dzier-
żawców ziemskich. Prawdopo-
dobnie pierwsze kształcenie spe-
cjalistyczne rozpoczął w szkole 
ogrodniczej w Budziszynie. Po-
dejmował także studia uniwersy-
teckie. Wykształcenie zawodowe, 
umiejętności i uprawnienia do 
projektowania ogrodów i parków 
zdobył w kierowanej przez Petera 
Josepha Lenné królewskiej szkole 
ogrodniczej w Poczdamie. 

W początkach lat 50. XIX 
w. przebywał na terenie Prus 
Wschodnich i Zachodnich (Pomo-
rze, Warmia, Mazury i częścio-
wo Wielkopolska). Tu opracował 
projekty kilkuset parków i ogro-
dów. W Archiwum Państwowym 
w Bydgoszczy zachowało się 211, 
a w Olsztynie 197 tych planów. 
Pierwsze jego zachowane projek-
ty parków na terenie Pomorza 

pochodzą z 1852 roku. 
W latach 60. XIX wieku za-

mieszkał w Bydgoszczy, w są-
siedztwie siedziby Towarzystwa 
Upiększania Miasta Bydgoszczy. 
Prawdopodobnie jego przybycie 
do miasta miało związek z zapro-
szeniem go przez Towarzystwo.

Larass projektował i nad-
zorował zakładanie ogrodów, 
jak również kierował pracami 
dotyczącymi ich utrzymania. 
Za swoje projekty ogrodów i za-
warte w nich plany dekoracji 
architektonicznych przyznano 
mu pierwsze nagrody na kon-
kursach: w Szczecinie (1865) i na 
wystawie w Paryżu (1867). 

Jego projekty reprezentowały 
styl swobodnych ogrodów krajo-
brazowych, pozostających w nur-
cie naturalistycznym, typowym 
dla drugiej połowy XIX w. Formą 
nawiązywały do niemieckich 
ogrodów związanych z berliń-
sko-poczdamskim środowiskiem 

projektantów, ogrodów skupio-
nym wokół Petera Josepha Len-
ne, współzałożyciela i dyrektora 
najstarszej szkoły ogrodniczej 
w Niemczech. Zaprojektowane 
przez niego kompozycje parkowe 
łączyły swobodne układy krajo-
brazowe (masywy i grupy drzew, 
ścieżki parkowe, układy wodne) 
z elementami geometrycznymi 
(tarasy i partery wokół pałaców, 
ogrody kwiatowe przy budowlach 
parkowych). Cechami typowymi 
tych projektów są rozbudowane 
układy wodne ze stawami, wy-
spami, strumykami. Larass po 
mistrzowsku wykorzystywał 
naturalne ukształtowanie tere-
nu. Projektował również elemen-
ty architektury parkowej, most-
ki i altany. 

Zmarł w 1893 roku w Byd-
goszczy. Jego dzieło kontynuowa-
li synowie – Georg i Ernst. 

(szyw)

W 1573 roku pomógł Henrykowi 
Walezemu zdobyć tron polski. 
Po jego ucieczce do Francji prze-
szedł na stronę Habsburgów. 
W 1575 podpisał elekcję cesarza 
Maksymiliana II Habsburga. 
Rok później pogodził się z kró-
lem Polski Stefanem Batorym. 
W swej polityce dążył do ograni-
czenia swobód Gdańska i podpo-
rządkowania go Koronie. 

Drugi syn Mikołaja (II) – Mi-
chał, był podkomorzym cheł-
mińskim, pomorskim, mieczni-
kiem chełmińskim. Był również 
starostą lidzbarskim i bobrow-
nickim. W czasie bezkrólewia 
został posłem na sejm elekcyjny. 
Na ziemi dobrzyńskiej posiadał 
majątki: Stolmierz, Liciszewy, 
Kijaszkowo, Kijaszkowiec, Klo-
nowo, część Dąbrówki, Rembio-
chy i Wielgie. 

Trzeci syna Mikołaja (II) 
– Rafał, był kasztelanem brze-
skokujawski, starostą brodnic-
kim i kowalewskim w latach 
1542-1572. Odbudował warownię 
w Brodnicy po pożarze z 1550 

roku. Cztery lata później poży-
czył 160 złotych węgierskich 
i 9600 florenów polskich, które 
zapisał jako gwarancję spłaty za 
wieś Cieszyny.

Czwarty syn Mikołaja (II) 
– Paweł, w latach (1553-1565) 
sprawował urząd kasztelana 
słońskiego, następnie został 
kasztelanem dobrzyńskim (1565-
1577). Był posłem na sejm elek-
cyjny w 1573 i 1576 roku. Należał 
do stronnictwa popierającego 
elekcję „Piasta”. Pełnił obowiąz-
ki starosty nieszawskiego oraz 
bobrownickiego. Jego żoną była 
Krystyna Kostka. 

Syn Mikołaja (I) – Piotr (II), 
miał natomiast tylko jednego 
syna – Jana. Ten pełnił funkcję 
cześnika dobrzyńskiego od 1511 
roku, następnie stolnika do-
brzyńskiego, a od 1520 roku był 
kasztelanem słońskim.

W kolejnych wydaniach na-
szego tygodnika przybliżamy 
historię pozostałych przedsta-
wicieli rodu Działyńskich. 

oprac. (szyw)

Protoplastą rodu Działyń-
skich był Piotr z Działynia (I).  
Był synem Mikołaja z Kutna 
(zm. 1413). Posiadał dobra: Dzia-
łyń, Wola i Zębowiec na ziemi 
dobrzyńskiej. Pełnił funkcję 
podłowczego dobrzyńskiego od 
1434 roku. Następnie był podko-
morzym dobrzyńskim w latach 
1437-1441. Jego ojciec Mikołaj 
z Kutna był wojewodą łęczyc-
kim, starostą generalnym Wiel-
kopolski. Blisko współpracował 
z królem Kazimierzem IV Jagiel-
lończykiem. 

Piotr z Działynia miał dwóch 
synów – Mikołaja (I) i Piotra (II). 
Ten pierwszy brał udział w woj-
nie trzynastoletniej z Krzyża-
kami. Był dworzaninem króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Za 
wspieranie króla otrzymał tytuł 
kasztelana brzeskiego (od 1476 
roku), następnie kasztelana do-
brzyńskiego (od 1479 roku). Kilka 
lat później  został wojewodą ino-
wrocławskim. Był także starostą 
brodnickim. Piotr w 1480 roku 
został cześnikiem dobrzyńskim, 

następnie kasztelanem słoń-
skim. 

Mikołaj (I) miał również 
syna Mikołaja (II). Po śmierci 
ojca przejął starostwo brodnic-
kie, zawiadywał nim w latach 
1485-1542, a następnie przekazał 
je synowi Rafałowi. Od 1507 roku 
był dworzaninem Zygmunta 
Starego, od 1510 roku podkomo-
rzym dobrzyńskim, następnie 
kasztelanem chełmińskim. Był 
także starostą bobrownickim, 
dobrzyńskim i brodnickim oraz 
bratiańskim w latach 1534-1535. 
Przez rok pełnił funkcję woje-
wody pomorskiego (1544-1545).

Brał udział w wojnie pru-
skiej, gdzie dowodził rotą jaz-
dy. Był także posłem ziemi 
dobrzyńskiej na sejm w Piotr-
kowie w 1523 roku. Brał udział 
w wojnach na Węgrzech (1527-
1528). Wielokrotnie pełnił funk-
cję posła królewskiego, m.in na 
sejmiku w Elblągu w 1528 roku.

Mikołaj Działyński (I.I) miał 
synów: Jana, Michała, Pawła 
i Rafała. Jan był podkomorzym 

dobrzyńskim i chełmińskim, 
starostą chełmińskim i tczew-
skim. W 1545 roku został kasz-
telanem gdańskim i elbląskim, 
a rok później kasztelanem cheł-
mińskim. Funkcję wojewody 
pomorskiego sprawował od 1551 
r o k u , c h e ł -
m i ń - s k i e g o 

od 1556 roku. Starostą bratiań-
skim był w latach 1534-1582. 

Wszedł w skład Rady Prus 
i opowiadał się za ściślejszym 
zjednoczeniem Prus z Koroną. 

Działyńscy z Działynia
XV-XVI WIEK  Ród Działyńskich, wywodzący się z obecnego Działynia w gminie Zbójno, nie tylko 
wpływał na dzieje regionu, tzn. ziemi dobrzyńskiej. Działyńscy pełnili szereg ważnych funkcji na 
ziemi chełmińskiej, Pomorzu, Kujawach oraz w Rzeczpospolitej. Przybliżamy historię rodu spod 
herbu Ogończyk
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Tajemnicze zaginięcie 
W 1910 roku rodzina Kwaśniewskich z Zawady przeżyła wielką tragedię zwią-
zaną z zaginięciem dwóch córek.

Ciekawostki było ustalić tożsamość zwłok, 
zwłaszcza, gdy przez kilka mie-
sięcy przebywały w wodzie. 
Niestety, wieści o drugiej z có-
rek nie było. Cała parafia Golub 
bardzo wspomagała duchowo 
rodzinę Kwaśniewskich. Był to 
najgłośniejszy przypadek za-
ginięcia z początku XX wieku 
w naszym regionie. 

(pw)

Rodzina Kwaśniewskich nie 
była bogata. Rodzice mieszkali 
z częścią rodzeństwa w miej-
scowości Zawada pod Golubiem. 

Ojciec był robotnikiem. Dwie 
córki – 23-letnia Tekla i 19-
letnia Zofia  udały się na wa-
kacje do pracy w Niemczech, do 

wsi Schulzendorf w powiecie 
Oberbarnim. To miejscowość 
położona kilkadziesiąt kilome-
trów od Berlina. 

Dalsza część podróży
XIX WIEK  W ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy pierwszą odsłonę historii życia Henrego Coh-
na – mieszkańca Dobrzynia, który wyemigrował do USA. Opowieść zakończyliśmy w momencie, gdy 
Henry opuścił Golub i udał się do Hamburga

R E K L A M A

Henry, gdy dotarł do Ham-
burga zorientował się, że zebrane 
fundusze nie wystarczą mu na 
bilet na statek parowy. Musiał 
więc wybrać statek żaglowy. Po-
dróż nim była mniej komforto-
wa i dłuższa. 5 maja 1852 roku 
wyruszył z Hamburga na pokła-
dzie dwumasztowca Lewizow 
Lelkendorf. Celem podroży był 
Nowy Jork, a miłą atmosferę pod-
trzymywał kapitan okrętu imie-
niem Gunther. Żaglowiec mógł 
pomieścić 200 osób, które tłoczy-
ły się pod pokładem. Wśród emi-
grantów najwięcej było Niemców. 
Spano na łóżkach piętrowych. Pa-
sażer musiał dostarczyć własną 

poduszkę i koc. Co ciekawe, prze-
widywano także łóżka małżeń-
skie, chociaż o jakiejkolwiek pry-
watności nie mogło być mowy. 
Posiłki spożywano na pokładzie. 
Podróż upłynęła dobrze. Statek 
ominęły sztormy.  Po 64 dniach 
okręt zawinął do Nowego Jorku. 

Po zejściu na ląd Henry za-
mieszkał u rodziny Żydów z Do-
brzynia, którzy przybyli tam 
wiele lat wcześniej. Po ośmiu 
dniach znalazł pracę rzemieśl-
niczą. Został szewcem. Później 
wszedł w spółkę z Żydem z Brod-
nicy, który zajmował się handlem 
ulicznym. Henry posiadał w tym 
czasie ok. 10 dolarów. Pożyczył 

kolejne 6 dolarów, za które kupił 
specjalny kosz do wystawiania 
produktów. Za kolejne pożyczone 
12 dolarów kupił towar – narzę-
dzia i inne produkty żelazne. Od 
kolegi z Brodnicy Henry dostał 
mapę wiejskiej okolicy nieopodal 
Nowego Jorku z zaznaczonymi 
gospodarstwami. Nakazał mu 
chodzenie od jednego do drugiego 
farmera i sprzedawanie żelastwa. 
Dla Henriego była to nowość i by-
najmniej nie przyjął tej formy za-
robkowania z radością.  

Problemem była też bardzo 
słaba znajomość języka angiel-
skiego. Pierwszą klientką była 
żona farmera, która za kilka cen-

tów kupiła od Henriego kilka igieł. 
Biznes obwoźny przynosił mi-
zerne zyski. Wtedy do Henriego 
przyszedł list od znajomego Żyda 
z Dobrzynia, który także wy-
emigrował do USA, a konkretnie 
dotarł do Kalifornii. Miał na imię 
Dawid Wollenberg i założył wła-
sny biznes z mieście Sacramento. 
Podróż do Kalifornii, regionu no-
wego w USA, ale pełnego nadziei 
była niezwykle ryzykowna. Moż-
na było wybrać drogę lądową, ale 
trwała ona całe tygodnie i prze-
chodziła przez terytoria Indian. 
Nasz bohater zdecydował się na 
okrężną drogę morską aż przez 
Panamę. 

Po kilku tygodniach Henry 
zawitał w San Francisco. Mia-
sto było wówczas synonimem 
dzikiego zachodu. Wszędzie 
panowało złodziejstwo, korup-
cja, a władze lokalne wchodziły 
w konszachty z mafią. Henry 
rozpoczął pracę jako handlarz 
obwoźny.  Kolejnym krokiem 
była przeprowadzka do Sacra-
mento, gdzie znajdowała się spo-
ra kolonia Dobrzyniaków. Henry 
otworzył tam swój własny sklep 
w miasteczku Folsom. Prowa-
dził także handel obwoźny. Biz-
nes miał się dobrze. Potomkowie 
Henriego żyją do dziś w USA. 

(pw)

Niestety pod koniec wrze-
śnia, gdy siostry miały wrócić, 
wszelka wieść o nich zaginęła. 
W prasie ukazywały się ogło-
szenia o poszukiwanych, ale 
wieści nie nadchodziły. Dopie-
ro pod koniec roku do Golubia 
dotarła wieść o tym, że w Ber-
linie w rzece Szprewie odnale-
ziono zwłoki młodej dziewczy-
ny. W tamtych czasach trudno 
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Szukasz...? Tylko u nas znajdziesz wszystko w jednym miejscu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wulkanizacja kompleksowo – GABAR Wrocki. 
tel. 601 707 951

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR
DLA MIESZK AŃCÓW

POWIATU GOLUBSKIEGO
tel. 608 688 587, 662 061 331

Agroturystyka

Auto Moto
auto handel / komisy

części i akcesoria

motocykle / skutery

myjnie

serwisy

skup aut /  demontaż

stacja kontroli pojazdów

stacje paliw

usługi

Budowa i remonty
materiały

ogrzewanie

usługi

Dom
wyposażenie wnętrzwyposażenie wnętrz

Domy weselne / sale

Doradztwo i inwestycje

Edukacja
szkoły językowe

żłobki / przedszkola

Finanse
i bankowość

agencje 

biura rachunkowe

kredyty

leasing

lombardy

ubezpieczenia

usługi

Gabinety weterynaryjne

Gastronomia

Hotele

Komputery / IT
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Drewno/Węgiel

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

Nowo otwarty skład opału, Ko-
walewo Pomorskie, ul. Dworco-
wa 2, kontakt pod nr. Tel. 530 
170 270

Finanse

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

Matrymonialne

CHłOPAK DO TOWARZYSTWA DLA 
ZADBANYCH KOBIET, TEL. 724 294 
532

Nieruchomości

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

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

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

Praca

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

Rolnictwo

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

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

Różne

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

Usługi

Przewóz maszyn rolniczych do 10 ton, 
tel. 600 990 042
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe
wesela, chrzciny

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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OGŁOSZENIA 
DROBNE
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Rolnictwo

Usługi

Praca

Finanse

Różne

Węgiel/drewno

Nieruchomości

Matrymonialne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAMPOL transport wapna. tel. 694 498 284

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

FHU Olek Skład węgla. tel. 501 621 145

DAMPOL skład opału Małki. tel. 508 173 746

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moda i uroda

Nieruchomości
biura nieruchomości

Ośrodki
szkolenia kierowców

maszyny
Rolnictwo / leśnictwo

nawozy

ogrodnictwo / produkcja

serwis maszyn

sklepy

stawy rybne

usługi

Składy opału

fitness / aerobic

rowery

usługi

Surowce / skupy

Usługi
inne

kamieniarstwo

Zdrowie
usługi

aktywny wypoczynek
Sport i rekreacja
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Malowanie, szpachlowanie, regipsy, do-
cieplanie, sufity LED. Tel. 885 810 599

Transport koni, krów i innych zwierząt 
na terenie całej Polski. Atrakcyjne staw-
ki i fachowe podejście. Tel 669 450 043
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Przełamanie w rocznicę
PIŁKA NOŻNA  Drwęca Golub-Dobrzyń w derbach powiatu 
pokonała Iskrę Ciechocin 2:0 i po jedenastu kolejnych poraż-
kach w klasie okręgowej, w końcu zapisała na swoim koncie 
premierowe punkty

R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA  Sokół na fali 
Sokół Radomin kontynuuje wspaniałą passę w IV lidze. Drużyna Sławomira 
Rożka w pięciu ostatnich spotkaniach zainkasowała 11 punktów (trzy wy-
grane, dwa remisy), a w niedzielę pokonała Wisłę Nowe 3:2, po bramkach: 
Piotra Marcinkowskiego, Pawła Jachowskiego i Dawida Muchewicza. 

(kl), fot. archiwum 

Piłka nożna

Powalczyli do końca 
Pogrom Zbójno przegrywał w Unisławiu z faworyzo-
waną Unisłavią już 1:3, ale zdołał strzelić dwie bram-
ki i wywiózł cenny punkt z terenu trzeciej drużyny 
A-klasy.

Wygrana miała miejsce w 22. 
rocznicę tragicznego wypadku 
w Napolu, w którym zginęło dwóch 
piłkarzy i dwóch kibiców Drwęcy. 
28 października 1995 roku w Na-
polu koło Kowalewa Pomorskiego 
doszło do tragicznego zderzenia 

autobusu z samochodem ciężaro-
wym. W wyniku tego wypadku zgi-
nęli: Przemysław Szymański, Marek 
Klugewicz, Paulina Fabiszak oraz 
Robert Wolański, związani z Drwę-
cą Golub-Dobrzyń. 

W sobotę piłkarze MKS-u uczci-

li ich pamięć minutą ciszy, a kon-
centracja i pełne zaangażowanie 
pozwoliły drużynie pokonać w der-
bowym starciu Iskrę Ciechocin 2:0. 
Bramki dla Drwęcy strzelili: Artur 
Pagie i Kamil Góral. Podopieczni 
Łukasza Kierzkowskiego przerwali 

tym samym fatalną serię jedena-
stu kolejnych przegranych w klasie 
okręgowej. Wszyscy w klubie mają 
nadzieję, że triumf ten okaże się 
przełomowy i klub z Golubia-Do-
brzynia rozpocznie marsz w górę 
ligowej tabeli.

W 13. kolejce Drwęca zagra na 
wyjeździe z Torem Laskowice Po-
morskie, a Iskra przed własną pu-
blicznością zmierzy się z Gromem 
Więcbork.

(kl) 
fot. FB MKS Drwęca G-D

Przed sobotnią konfrontacją 
za faworytów uznawano miejsco-
wych, którzy od początku sezonu 
prezentują się bardzo dobrze i wal-
czą o awans do klasy okręgowej. 
Drużyna ze Zbójna nie zamierzała 
jednak oddawać meczu bez walki 
i swoją ambitną postawą zasłużyła 

na jeden punkt. 
Po pierwszej połowie Pogrom 

przegrywał wprawdzie z faworyzo-
wanym oponentem 1:3, ale w dru-
giej odsłonie ruszył do bardziej 
zdecydowanych ataków i dwukrot-
nie pokonał golkipera z Unisławia. 
Jedno „oczko” pozwoliło jedenastce 

ze Zbójna awansować na 14. pozy-
cję w tabeli, która nie uwzględnia 
jeszcze walkowera za rywalizację 
z Kasztelanem Papowo Biskupie. 

W 13. kolejce Pogrom na wła-
snym boisku zagra z Błękitnymi 
Podwiesk (dziesiąte miejsce, 14 
punktów) i po raz kolejny postara 
się o zwycięstwo.

(kl)

UNISŁAVIA UNISŁAW 
VS.

POGROM ZBÓJNO

3 (3: 1) 3
Gole

Mateusz Nowicki, Mateusz Makowski (2)
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promień na podium
PIŁKA NOŻNA  Drużyna z Kowalewa Pomorskiego wygrała 
trzeci mecz z rzędu, tym razem 1:0 z KS-em Łochowo, i awan-
sowała na trzecią pozycję w tabeli klasy okręgowej

W  maju 2017 r. Gmina Mia-
sto Golub-Dobrzyń złożyła do 
Lokalnej Grupy Działania „Doli-
na Drwęcy” trzy wnioski o przy-
znanie pomocy w następujących 
kwotach:

1. Przebudowa muszli kon-
certowej wraz z budową nie-
zbędnej infrastruktury tech-
nicznej oraz budową obiektów 

MIAsto prZEBUDUJE MUsZLĘ, 
roZBUDUJE osIr I WYBUDUJE ŚCIEŻKĘ roWEroWĄ

małej architektury w ramach 
zadania pn.: „Odnowienie i oży-
wienie muszli koncertowej 
w Golubiu-Dobrzyniu” – kwota 
dofinansowania w wysokości 
48 603,00 zł

2. „Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej na 
terenie OSiR w Golubiu-Dobrzy-
niu” – kwota dofinansowania 

w wysokości 70 989,00 zł 
3. „Budowa ścieżki rowe-

rowej przy ul. Lipnowskiej – 
I etap” – kwota dofinansowania 
w wysokości 71 572,00 zł 

Ww. wnioski przeszły po-
zytywnie pierwszy etap oce-
ny przez LGD „Dolina Drwęcy”                                 
i w związku z tym na początku 
czerwca 2017 r. zostały przeka-

zane do Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego w To-
runiu w celu dalszej weryfikacji, 
gdzie również uzyskały pozy-
tywną ocenę.

Dnia 19 października  
2017 r. Burmistrz Mariusz Piąt-
kowski podpisał z Wojewódz-
twem Kujawsko-Pomorskim 
umowy o przyznanie pomocy 

na ww. operacje. Wszystkie trzy 
obiekty stanowić będą infra-
strukturę niekomercyjną i ogól-
nodostępną. W najbliższym cza-
sie zostaną ogłoszone przetargi 
na wyłonienie wykonawców ro-
bót budowlanych. Realizacja po-
wyższych inwestycji planowana 
jest do końca pierwszego kwar-
tału 2018 r.

Materiał opracowany przez: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y

Postawa Promienia w tym 
sezonie to jedno z większych 
pozytywnych zaskoczeń spor-
towych w regionie. Kilka roszad 
w składzie i zmiana szkoleniow-
ca sprawiły, że ekipa z Kowalewa 
Pomorskiego prezentuje się zna-
komicie i po 12. kolejce zajmuje 
trzecie miejsce w klasie okręgo-
wej, mając tyle samo punktów 
co drugi Start Pruszcz i tracąc do 
prowadzącego Pomorzanina To-
ruń osiem oczek. Popularny „Pro-
myczek” w sobotnie popołudnie 

mierzył się na własnym stadionie 
z przedostatnią ekipą okręgówki 
KS-em Łochowo. 

Drużyna z Kowalewa przewa-
żała od pierwszego gwizdka ar-
bitra, ale swobodne rozgrywanie 
piłki utrudniały fatalne warunki 
atmosferyczne i mocno nasiąk-
nięta murawa. Promień, pomimo 
pogodowych niedogodności, był 
w stanie stwarzać podbramkowe 
sytuacje, ale jak zaznaczył po-
mocnik Bartek Olkowski, graczom 
za bardzo zależało na „koronko-

wym” wykończeniu ataków. 
Do przerwy żadnej z drużyn 

nie udało się zaskoczyć golkipera 
rywali, a po zmianie stron długo 
zanosiło się na to, iż starcie przy 
ulicy Chopina zakończy się bez-
bramkowym remisem. W 86. mi-
nucie gościom przyznano kontro-
wersyjny rzut karny i przyjezdni 
mieli fantastyczną szansę na ob-
jęcie niespodziewanego prowa-
dzenia.

– Między słupkami mieliśmy 
jednak Bartka Dybkę, który per-
fekcyjnie wybronił jedenastkę. 
Warto zaznaczyć, że dla Bartka 
był to trzeci obroniony karny 
w czterech ostatnich meczach. 
Chwilę później przeprowadzili-
śmy decydujący atak, sfinalizowa-
ny niefortunnie przez defensora 
z Łochowa i dzięki temu zainka-
sowaliśmy cenne trzy oczka – za-
znaczył Olkowski. 

Promień Kowalewo Pomor-
skie w ramach 13. kolejki zagra 
na wyjeździe z 10. w tabeli Po-
morzaninem Serock. Ekipa Roz-
wadowskiego w konfrontacjach 
na obcych boiskach nie zaznała 
jeszcze goryczy porażki i liczy, że 
ta seria zostanie w Serocku pod-
trzymana. 

(kl) 
fot. FB LKS Promień 

Kowalewo Pomorskie

Trzy PyTANIA dO... BArTKA OlKOwsKIegO, 
POmOcNIKA lKs-u

1. Odnieśliście kolejne zwycięstwo w sezonie, pokonując 
1:0 Łochowo. Jak ze swojej perspektywy oceniasz ten mecz?

– Było to bardzo trudne starcie. Ostatnie deszcze bardzo po-
gorszyły stan murawy w Kowalewie, do tego doszedł porywisty 
wiatr, który nie ułatwiał rozgrywania akcji. Po 30. minutach czu-
liśmy się jak po pełnym meczu, ale to my byliśmy stroną domi-
nującą. Brakowało nam jednak precyzji pod bramką przeciwnika. 
W końcówce stawaliśmy się coraz to bardziej nerwowi, bowiem 
bardzo zależało nam na komplecie puntów. Ten zawdzięczamy 
głównie Bartkowi Dybce, który wybronił rzut karny pięć minut 
przed końcowym gwizdkiem i dzięki temu przeprowadziliśmy 
decydujący kontratak. Mogę zatem powiedzieć, że sprawiedli-
wość istnieje, a z triumfu cieszył się zespół lepszy. 

2. Ostatnio spisujecie się wręcz fantastycznie. czy to za-
sługa nowego trenera, czy też wpływ na taką postawę mają 
jakieś inne kwestie?

– W szatni odczuwamy ogromne zaangażowanie szkoleniow-
ca, który ma bardzo szeroką wiedzę piłkarską. Wprowadził wiele 
elementów taktycznych, które przełożyły się na naszą lepszą grę, 
szczególnie w defensywie. Odczuwamy też taką „nutkę” profe-
sjonalizmu, która jest wprowadzana do zespołu przez trenera 
Rozwadowskiego i drugiego trenera Bartosza Jagielskiego. Do-
datkowo nakręca nas fantastyczna atmosfera wewnątrz teamu.

3. wolicie grać w Kowalewie czy na wyjazdach? Pytam, bo 
paradoksalnie w tym sezonie nie przegraliście jeszcze starcia 
na obcym boisku.

– Jeśli chodzi o mnie, to wolę występy przed własną publicz-
nością. Lubię grać, kiedy wiem, że na trybunach jest moja rodzi-
na czy też inne ważne dla mnie osoby. Fakt, że nie przegrywamy 
na wyjazdach oczywiście bardzo cieszy. Mam wrażenie, że powo-
dem takiej postawy jest koncentracja na wydarzeniach wewnątrz 
drużyny. Przestaliśmy rozpraszać się jakimiś błahymi sprawami, 
nie interesuje nas to czy gramy w Kowalewie, czy też gdzie in-
dziej. Skupiamy się na taktyce, angażujemy maksimum naszych 
sił i takie są tego efekty. To też zasługa szkoleniowców, którzy 
wszelkie pozaboiskowe kwestie biorą na swoje barki, dzięki cze-
mu my spokojnie możemy walczyć o punkty. 
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